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Ingen tviflar 
vid åsynen 

af Bobergs ny- 
byggnad vid Ro¬ 
senbad, att det 
är en ny bygg¬ 
nad, som han 
har framför. sig. 
Nyare än både 
Operan, Slottet 
och Riksdagshu¬ 
set. I vår un¬ 
derligt hänsyns¬ 
fulla tid där vi 
länge sysslat med 
att göra gamla 
byggnader nya 
och nya hus gam¬ 
la, är det redan 
djärft och origi¬ 
nellt att låta nytt 
vara nytt. En 
variation af hi¬ 
storiska fasadfor- 
mer lämnar den 
vanlige iakttagaren i förnöjsam ro, i en behaglig stolthet 
att känna till och förstå allting på förhand, till och med 
hvad själfva de skapande konstnärerna kan sitta inne med, 
eller låter honom i alla händelser oförargad passera. En 
byggnad, som denna åter, inger antingen mycken glädje 
eller stor förargelse. 

Den stöter dem, som anse sig på förhand veta 
arkitekturens rätta uttrycksmedel, de lärda och historiskt 
stämningsfyllda, som väl känna de tangenter, som böra 
anslås för att bilda ett gifvet ackord, de många, hvilka 
ej fördraga annat än samordnade reminiscenser och hvilka 

« finna allt, som ej är traditionellt, rått och kallt, som i 
det individuella ser en fara för arkitekturen, i det per¬ 
sonliga en urspårning från den lugna, hela, samlande 
släktkonst, som arkitekturen är. Den gläder åter dem, som 

älska konst äf- 
ven frånsedt all 
historia, som sär- 
skildt värdera en 
formgifning, som 
lägger ett plus 
till vår erfaren¬ 
het, och ändtli- 
gen lär oss nå¬ 
got om vår egen 
tid, vår bygg¬ 
nadskonst, som 
aldrig kommer 
till lifs, om vi 
envisas vid arbe¬ 
tet att blåsa lif 
uti de dödas ben. 

Då det gamla 
»Bondeska pa¬ 
latset» nedrefs 
för att lämna 
plats för en af¬ 
färsbyggnad för¬ 
lorade man den 
gamla Stock- 

holmskaraktär, som legat öfver Strömgatan — äfven 
medräknadt det nya Adelsvärdska huset, som på ett 
förunderligt sätt ger illusion af samlad ålderdomlig hel¬ 
het. Lika visst som det är att beklaga, att gamla håll¬ 
bara byggnadsverk nedrifvas, lika glädjande är det, då de 
nya, som remplacera dem, lefva sitt eget lif och ej imi¬ 
tera det förgångna. Denna glädje må icke störas af, att 
det förgångna och det nya genom att stå sida vid sida, 
bärande olika idéer, ej kunna harmoniera sedt såsom ett 
gatuparti. Det är en permanent följd af all utveckling, 
att det unga stöter det gamla för hufvudet. En falsk 
pietet eller en missriktad arkeologisk kärlek har ofta gjort, 
att vi förnekat vår unga kraft, att vi göra oss äldre än 
de gamla för att smeka det bestående. Hvarthän bär 
då vårt eget konstsinne, om vi ständigt skola stämma 

NYBYGGNADEN I KVARTERET ROSENBAD. 

Arkitekt: Ferdinand Boberg. 

Plansch i, 2. 

Fasaden emot Rödbodtorget. 

HÄFT. I. JAN. 10. 1903. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1903. 



Restaurantloggian. 

och ekonomirum, privata boställsvåningar, omsorgsfullt 

isolerade källare under hela byggnaden och en vinds¬ 

våning, som genom den för rumbildning särskildt väl be¬ 

räknade takkonstruktionen i järn fått en präktig utsträck¬ 

ning. Lokalernas allmänna disposition är så genomförd, 

att man från byggnadens sju gatuportar når motsvarande 

sju lokalgrupper. 

Till källarvåningen leder den lilla portalen invid 

Sparbankens hus med en jämnt nedåt sluttande passage 

till väl belysta lager- och restaurantkällare, till varu- och 

kökshissar, värmekammare, klosettbehållare, våningskäl- 

lare etc.* 

I bottenvåningen leder byggnadens vestra portal, mot 

Rödbodtorget, genom en bred passage till den stora cen¬ 

tralhissen med trappa, ledande till de i alla fyra vånin¬ 

garna, i, 2, 3, 4 tr. upp belägna kontorsrummen, hvilka, 

liksom i Centralpalatset genom efter hand anbringade 

scagliolväggar kunna erhålla den golfareal, som af hyres¬ 

gästen önskas. 

Den vestra af de två entréerna från strömmen tjänst¬ 

gör med sin portvakt, hiss och trappa enbart för de två 

stora privatvåningarna på cirka 13 rum, belägna tre och 

fyra trappor upp och vettande mot strömmen, Rödbodtor¬ 

get och den ena af gårdarne. 

Strömfasadens östra ingång tjänstgör enbart som 

entré till restaurant och kafé samt festvåningen. Den 

leder från kapprummet: till vänster in i stora matsalen, 

till höger in i kaféet, båda försedda med öppen loggia 

emot strömmen. Från samma kapprum leder en bred 

trappa till festvåningen, som har sin stora festsal belägen 

1 tr. upp. 

Af de två större portalerna mot Drottninggatan leder 

den södra till Nordiska bankens lokaler i bottenvåningen 

och i hörnpartiet mot strömmen i vån. 1 tr. upp, den 

norra till affärskontor belägna i de fyra öfre våningarna, 

den mindre porten invid Skånebanken till ångpannerum 

m. m. i källarvåningen. 

våra pipor efter grannens? Hvar ligger glädjen i vår 

konst, om vi ej få leka gudar i smått och låta dansen 

trådas efter vår pipa? 

Bobergs hus står då med rätta 

isoleradt. Endast en lugnare för 

gatuensemblen beräknad färgeffekt 

hade erfordrats å byggnaden för att 

en helare gatustämning skulle ha 

erhållits. En putston å densamma 

gående mer i skärt eller gulbrunt 

hade för detta ändamål varit myc¬ 

ket lyckligare än den nuvarande råa, 

kallt ljusgula tonen, och det är att 

beklaga, att arkitektens uttryckliga 

mening i detta afseende ej mötte 

nog bildad förståelse hos de be¬ 

stämmande byggherrarne. Kunde 

man komma dem att rodna häröfver, 

måhända äfven fasaderna komme 

att skifta färg. 

Rosenbadkomplexet fyller flera 

olika behof. Det inrymmer rum för 

affärslokaler, kontor, butiker, lager¬ 

rum, banklokaler, restaurant och 

kafé med tillhörande festvåning 

* Arbetschefen för byggnadsarbetet Major P. A. Lindahl redo¬ 

gör i följande tidskriftsnummer för de konstruktiva och tekniska 

arbetena inom byggnaden, hvarför dessa ej beröras i denna uppsats. 

Kaféloggian. 
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Detalj från loggians stenräcke. 

Inordnandet af alla dessa lokaler och bestämmandet 

af deras inbördes förhållande, hvilket ofta varit sväfvande 

för byggherrarne själfva, har säkert i väsentlig mån för¬ 

svårat realiserandet af arkitektens från början beräknade 

anslag för fasaderna. Praktiska och ekonomiska hänsyn 

af otaliga slag, som gömma sig bakom fasaderna ha helt 

säkert litet emellan tvingat sig fram och splittrat 

mycket i arkitektens konstnärliga beräkningar. En 

mängd grupperingar låta en ana detta. 

Det är från strömmen, från Grand och Norrbro, 

som strömfasadslinien får sin välgörande, uppåt sträf- 

vande inriktning genom Rosenbadshusets torn och 

tinnar. Den effektiva konturbildningen, full af fantasi 

och lif, ger en uppfriskande konstnärlig prägel åt hela 

denna stadsdel. Kommen på närmare håll lockas man 

afgjordt till en närmare granskning af de rent orna- 

mentala partierna, som särskildt i bottenvåningen äro 

både innerligt behandlade och verkligt menande. 

Själfva fasadfördelningen med sina fönstermotiv ha 

däremot mindre af en inifrån kommande mening. 

Hörnbyggnaden, Drottninggatan—Strömgatan är i detta 

afseende bäst, där de lugnt, horisontelt och vertikalt, 

upprepade fönstren, korrekt, med endast portalens 

effektiva afbrott, ge en sann markering af affärsloka¬ 

lernas gruppering invändigt. Hela midtelpartiet åter, 

mot strömmen, har i de öfre våningarna föga spår 

af de innanför liggande lokalernas karaktär och för¬ 

delning. Den festliga prägel, som ligger öfver motiven 

med balkonger, inbyggda verandapartier och små ko- 

lonnettarkader, fördelade in mot kontorslokalerna vå¬ 

ningarna två och tre trappor upp, stå utan något sam¬ 

manhang med den business-verksamhet, som råder 

inom motsvarande rum, medan samma motiv lämp¬ 

ligare karaktäriserat restaurangens festvåning i tr. 

upp, hvilken nu däremot står mer affärsmessigt torr 

och utan något, som antyder sammanhanget med lo¬ 

kalerna i bottenvåningen. De eleganta privatvånin¬ 

garna 3 och 4 trappor upp i sydvestra partiet ha i 

Strömfasaden ullständigt samma hölje som affärs- 

mtrymmena i motsvarande våningar i sydöstra hörn¬ 

byggnaden, en alltför konstlad och ornamental jäm- 

viktssträfvan, medan den stora palatsbalkongen till 

kontorsrummen, öfver vestra fasadens portal, på den 

platsen, snarare är karaktäristisk för en dekoratör än 

för en arkitekt. »Il y a 

des balcons et des balcons» 

här liksom i Spanien — 

hela deras intresse beror 

på hvad de bära inom¬ 

bords. 

Om man ville söka grun¬ 

den till de rent arkitekto¬ 

niska felen i dessa fasader, 

tror jag man funne den i 

det förhållandet, att det 

byggnadsmessigt signifika¬ 

tiva alltför mycket offrats 

för rent dekorativa effekter, 

däri att konstnärens inten¬ 

sivt smyckande känsla för¬ 

tunnat verkets ryggmärg 

och fördrifvit »det saliga 

lugnet». Och ändå står 

Rosenbadshuset fängslande och lifgifvande, som näppeli¬ 

gen någon annan af våra moaärna privatbyggnader. Det 

har sin särskilda, glädjemättade atmosfär och sjunger ut 

om en obunden konst, som binder med nya band. 

Den ornamentala detalj eringen är mer än någonsin 

förtjänt att uppmärksammas. Den är genomförd med en 

Portalen mot Rödbodtorget. 
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Detaljparti af loggian. 

omtänksamhet och ett 

nybildande sinne, som 

är värdt allt beröm. Nor¬ 

diska Bankens portal mot 

Drottninggatan står mät¬ 

tad på motiv, öfverflö- 

dande i sin rikedom. Mo¬ 

nogrambildningen med 

den kraftigt skuggande 

mhuggningen, pendant- 

figurerna under baldaki¬ 

ner, slantarne som rulla 

ned i läderpåsar och 

skimra i ett ornamentalt 

virrvarr, rosenhängen 

broderande arkivolten, 

allt är utfördt både med 

hnesse och ovanlig vir¬ 

tuositet, men utan be¬ 

härskning och afvägd 

hänsyn till portalens 

byggnad. 

I hörnet mot strömmen 

växer ett smycke fram, 

som på ett förträffligt 

och elegant sätt förmed¬ 

lar öfvergången från bot¬ 

tenvåningens runda hörn 

till det öfverliggande 

raka, på samma gång 

som därmed lekes fram 

ett pietetsfullt epitafium öfver det gamla Bondeska palat¬ 

set, prägladt af ungrenässansens hela elegans i behand¬ 

lingen. Det är ej utan, att en stämning häraf äfven be¬ 

härskar midtelpartiets loggior. 

Traktens stillhet inbjuder särskildt till ett intimt iakt¬ 

tagande af denna den präktigast behandlade delen af 

byggnaden. Den goda proportioneringen, bågarnes hvälf- 

ning, stenräckets artikulering med sin förträffligt behand¬ 

lade ornamentik gläder en på samma sätt, som man glad¬ 

des öfver gammal fullödig arkitektur under sin studiefärd. 

Se på kolonnkapitälen, där både kärnans form och ytans 

detaljering är ny och manligt behandlad, på räckets ge¬ 

nombrytning, som saknar hvarje skymt af schablon och som 

på det mest aptitliga sätt garneras af en serie naturalis¬ 

tiskt framställda former. Det behag, som hvilar öfver dessa 

båda loggior, är oemotståndligt och vackert Bobergskt. Åt¬ 

skilligt häraf har däremot gått förloradt i den alltför sugande 

smekning, hvarför den lilla, invid loggian stående vestra 

portalen varit utsatt. Formbildningen i ornamentiken har 

där utsatts för en ingående, ängslig förtunning, som rent 

af gör ondt i ens hjärna. 

Går man om hörnet, där själfva stenen blommar med 

blad och rosor, möter emot Rödbodtorget byggnadens huf- 

vudportal, som sannolikt bildat ett vackert parti, om bal¬ 

kongen minskats med de runda delarne och omfattningen 

jämnt fått följa portöppningen. Den lösa kombination och 

proportionering, som för närvarande råder mellan port 

och balkong, är mycket olycklig och öfvervinnes ej af 

den säkra profilbehandlingen. Det ligger i portalens be¬ 

handling en fruktan för det vanliga utan en inifrån kom¬ 

mande röst: »så skall det vara», en leda för det tradi¬ 

tionella utan att traditionen lyckats bli bortarbetad, och 

utan att en ursprunglig kraft gett det nya greppet. 

Detta märkes flerstädes i byggnadsmotivens behandling, 

där kroppen stundom sönderdelats i oändlighet under en 

nervös åtrå att linna säregen helhet. Om detta förhål¬ 

lande kombineras med ett sådant mästerprof på arkitek¬ 

tonisk konst som t. ex. det sydvestra tornpartiet, som 

står osökt och säkert formadt, omedelbart funnet till sitt 

anslag och fulländad! utveckladt i detaljerna så tro vi oss 

ha pekat på det träd på godt och ondt, hvars frukter 

arkitekten med en så flödande gifmildhet skänkt oss i sin 

Rosenbadsbyggnad. Ragnar Östberg. 

-=»©*=- 

TÄFLAN OM RITNINGAR TILL FÖRSAMLINGS¬ 

HUS FÖR ADOLF FREDRIK. 

1\ /Ted anledning af den under ofvanstående öfverskrift 

intagna redaktionsartikeln i förra numret af »Arki¬ 

tektur och dek. konst» beder jag som en af prisdomarne 

vid denna täflan få göra en del anmärkningar mot den 

i artikeln utöfvade kritiken, så mycket mer som kritiken 

ifråga egentligen syftar mot prisnämndens sätt att be¬ 

döma de inkomna förslagen. Hvad som förefaller litet 

egendomligt i artikeln är, att då red. anser nämndens 

utlåtande ofullständigt och i artikeln framdrager en hel 

del fel mot de prisbelönade förslagen, däribland flera 

som nämnden påpekat, den likväl icke anmärker, hvilka 

dessa äro. Täflingen var ju icke af så stort intresse, att 

utställningen af förslagen var vidare talrikt besökt. 

Få af dem, som läst artikeln, ha därför tagit del af ut¬ 

låtandet och kunna själfva kontrollera om anklagelsen 

mot nämnden är befogad. Nämndens utlåtande borde 

Hörnkrön å sydvästra tornpartiet. 
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därför ovillkorligen intagits i tidningen. Med denna för 
•ögonen hade säkerligen flera svåra anmärkningar ute¬ 
lämnats. 

Vid utdelandet af första och tredje prisen tyckes red. 
■ej hafva något att invända, men hos det med andra pris 
belönade förslaget ser den som enda förtjänst fasadbe- 
handlingen och säger: »För 20 år sedan var det icke 

■ovanligt, att en prisnämnd lät bedåra sig af en vacker 
fasad, snart sagdt utan afseende på hurudan planen var, 
men att något liknande kunde ske i våra dagar synes 
•otroligt. »Red. synes tydligen anse projektet ej värdt pris, 
men — och detta är det svåraste felet i artikeln — den 
säger ej, hvilket af de öfriga projekten, som bort komma 
i fråga. Detta hade varit red:s ovillkorliga skyldighet 
att göra. Innan jag går vidare för att upptaga till 
bemötande en del- af anmärkningarna, måste jag nå¬ 
got stanna vid denna ofvan citerade ganska olyckliga 
fras. Red. kan ej allvarligt mena, nämnden låtit bedåra 
sig af fasaden. Om denna säger nämnden, att »bygg¬ 
nadens yttre icke afsevärdt öfverträffar föregående» d. 
v. s. det med första pris belönade förslaget, om hvars 
fasader nämnden ej uttalar sig i så synnerligen entusia¬ 
stiska ordalag. Är det undertecknad red. syftar på så¬ 
som den där otillbörligt låtit influera sig af en vacker 
fasad, detta med anledning af de i min reservation fram¬ 
hållna fordringarna på konstnärlighet vid fasadbehandlin- 
gen, som gjort att jag velat sätta förste pristagaren i tredje 
rummet, så har jag icke i min reservation gjort skillnad 
på andra och tredje pristagaren, jag säger om båda för¬ 
slagen »att uppgiften är arkitektoniskt löst på ett konst¬ 
närligt och med hänsyn till byggnadens ändamål så vidt 
möjligt karaktäristiskt sätt, vida öfverträffande det i sign. 
Ljus använda». Något öfverdrifvet framhållande af andre 
pristagarens fasader finnes såltmda icke hos nämnden. 
Anklagelsen mot nämnden är således obefogad, och hvad 
som är ledsammare, den visar, att fordran på konstnär¬ 
lighet hos ett projekt ej tyckes stå klar för Red. af »Ar¬ 
kitektur och dekorativ konst». Jag vet ej, hur det var 
för 20 år sedan vid bedömningar, men jag vet, att 
under de sista 10 åren man många gånger ansett, för liten 
hänsyn tagits till det konstnärliga och för stor till de fel¬ 
fria plandispositionerna. Man bör ej anse en något större 
hänsyn till det förra och något mindre till de senare som 
bevis på tillbakagång i uppfattning. 

Låt oss nu taga de prisbelönade förslagen i ordning 
och se till, 1: vill;a stora underlåtenhetssynder nämnden har 
på sitt samvete, ty nämnden har »icke sett eller åtmin¬ 
stone obetydligt vidrört felen» bos dessa förslag. Af 
dessa af nämnden icke påpekade fel äro några obestrid¬ 
liga men ej af så stor betydelse. Jag förnekar dock icke, 
att de kunnat medtagas, fast de ej inverkat på prissätt¬ 
ningen, men några äro af red. så öfverdrifna och försto¬ 
rade och detta mången gång med hjälp af hvad jag skulle 
vilja kalla »vrängda framställningar till allmänhetens för¬ 
villande», att jag ej helt och hållet kan förbigå dem. 

Om vi gå till det med första priset belönade försla¬ 
get^- anmärker red. på tal om detta, att dess entré till 
kyrkosalen hvarken är rymlig eller monumental. Detta 
är ju i och för sig själf sannt, men man får jämföra 
denna entre med motsvarande hos n:r 2 och 3 af pris¬ 
förslagen. Allting är relativt här i. världen, äfven mo¬ 
numentalitet. Den »långa gången» red. benämner entréen 
är cirka 5 meter. Äfven begreppet lång är relativt. 

På tal om arbetsstugan gör red. flera anmärkningar, 
som äro i högsta grad vilseledande. Trapprummet är ej 
mörkt. Trappan är öppen och nedsläpper ljus genom 
1,8 X 1,8 m. bred öppning. Fönstren till de »beck- 
mörka» toilett- och klosettrummen vetta ej åt arbetsstugan 
utan äro sneda takfönster. Någon hygieniskt farlig an¬ 
ordning för arbetsstugans rum är det sålunda ej och att 
hafva ett rum i arbetsstugan med takdager, är ej farligt. 
Takdager i rit- och slöjdsalarna i våra folkskolor är ju 
mycket allmänt. En del mått, red. anför på rum äro ej 
exakta. Ibland äro de för stora, ibland för små, allt ef¬ 
ter som det lämpar sig för kritiken. Klockaren måste 
passera »en med angränsande vånings kök gemensam 
större förstuga, som är full med klosetter». Klosetterna 
äro två till antalet, den ena tillhörande klockarens våning 
och ingångarna till klosetterna äro från våningarna. 

Att dessa fel likväl enligt red:s åsikt ej bort inverka 
på prissättningen är ju godt och väl. Besynnerligare är, 
att red. kommer till samma resultat, fast den anser för¬ 
läggandet af kyrksalen på gården med takljus vara endast 
en nödfallsåtgärd, som är »motiverad i trakten af Freds- 
gatan och å andra centrala- platser, där tomtprisen äro 
otroligt höga» d. v. s. samma synpunkt, jag i min reser¬ 
vation haft. En annan synpunkt, jag i min reservation 
angifvit, är en rent arkitektonisk, nämligen att det vid 
denna byggnad, där så många lokaler utöfver dem för¬ 
samlingen för eget behof behöfde, gällde att med all makt 
accentuera utåt det viktigaste och största utrymmet, kyrk¬ 
salen, för att icke af byggnaden få intrycket af blott en- 
uthyreskasern. Man får återigen en känsla af, att denna 
den arkitektoniska eller konstnärliga synpunkten ej är för 
red. bestämmande. Den omnämnes i förbigående, men 
andra oväsentliga och underordnade angifvas. I alla 
fall ha vi, red. och jag, i detta fall samma uppfatt¬ 
ning: kyrksalen bör ej ligga på gården. Men detta — 
förläggandet dit af kyrksalen — är ju det bestämmande 
i hela förslaget, det är detta, som gjort att författaren 
fått sina öfriga lokaler så väl placerade och tillräck¬ 
ligt stora. Underkänner man grundtanken, så måste 
man underkänna förslaget. Första pristagaren är väl den, 
man vill se utföra arbetet. Anser man, att denne har en 
hufvudanordning, soin blott är lämplig vid Fredsgatan, har 
man ej mycken båtnad af förslaget, då man skall bygga 
vid Kammakaregatan, hur fyndiga planerna för öfrigt än 
kunna vara. Jag kan därför ej finna annat än, att red. 
i detta fall bort komma till samma resultat som under¬ 
tecknad nämligen, att förslaget ej bort tilldelas första priset. 

Hvad nu förslaget, som erhöll andra priset, beträffar, 
är först att märka, att nämnden i sitt utlåtande vid sidan 
af de förtjänster den fann och hvilka omnämnas, äfven 
framdragit en hel del fel och brister. Nämnden har icke 
»obetydligt vidrört dem». Det största och af red. först 
relaterade felet, placeringen af kapprummen för kyrko¬ 
rådet och kyrksalen samt väntrummet till expeditionen, 
af hvilka tvänne rum ha sekundär dager, finnes omnämnd 
i utlåtandet. Jag tror dock, att man skulle, om alla dessa 
rum ihopsloges till ett kyrksalen omslutande galleri med 
väggljus från gården genom toiletternas förläggande till 
källaren, få en ganska god anordning. Yid kyrkoherdens 
våning äro flera brister af nämnden påpekade, men att 
icke alla, dels i denna, dels i öfriga våningar, äro an- 
gifna medgifves. För öfrigt äro äfven här en del af an¬ 
märkningarna sådana, att de ej böra kritiklöst tagas som 
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hos en del projekt påpekat fel, hvilka äfven skulle finnas 

hos de belönade, men där förbigåtts. I några af dessa 

fall äro felen, hvad de belönade förslagen beträffar, så 

obetydliga eller sparsamt förekommande, att de ej vid be¬ 

dömningen ansetts gälla något, i andra fall är jämförelsen 

från red:s sida oriktig. 

Så säger red., att nämnden anmärkt förslaget »Mino» 

saknar »en för allmänheten afsedd accentuerad hufvud- 

ingång», men öfversett med »att så är i ännu högre grad 

förhållandet i det prisbelönade förslaget n:r 3». Denna 

senare är dock en för allmänheten afsedd hufvudingång 

nämligen till kyrksalen, men nämnden säger ju i utlåtan¬ 

det, att den är »alltför obetydlig». Den på hufvudfasa- 

den befintliga ingången i förslaget »Mino» leder till vå- 

ningarne. Hvad åter konstruktionen hos förslaget »S:t 

Marco», jämförd med den ofvan behandlade hos andra 

pristagaren, angår, så är det skillnad att hänga upp en 

mur på en 41f2 meters balk mot att öfver ett helt bjälk¬ 

lag med xo m. spännvidd placera åtskilliga murar med 

tillhörande skorstensstockar. För öfrigt kunde ordet 

»osund» utbytas mot omöjlig, ty skulle i förslaget »St. 

Marco» ett tillräckligt starkt bjälklag införas, hade kyrk¬ 

salen blifvit alldeles för låg. 

Min kritik af kritiken har blifvit något vidlyftig, 

fast jag af utrymmesskäl varit nödsakad något förkorta 

den. Hade artikeln i förra numret ej varit skrifven med 

sådan skärpa, hade jag väl knappast ansett det behötligt 

svara så utförligt. Att det är bättre ju vidlyftigare en 

prisnämnd skrifver ett utlåtande är möjligt, men jag hop¬ 

pas att äfven om icke alla obelönade täflande genom nämn¬ 

dens utlåtande blifvit öfvertygade, att dennas beslut varit 

väl motiverade, man likväl vill tro, granskningen varit 

grundlig. C. Westman. 

---Ofcjc- 

riktiga. Jag förbigår dem dock, då de i alla fall ej äro 

betydande. Vid en anmärkning måste jag dock stanna. 

Red. frågar, hvad man skall säga om en konstruktion, som 

den med teckning visar, där »yttermurarne åt gården 

ofvanför bottenvåningen växelvis styltas upp på balkar och 

kolonner». Jag säger, att först och främst är teckningen 

oriktig. Muren i vån. 1 tr. upp står på motsvarande mur 

under, så någon uppstyltning växelvis finnes icke Kon¬ 

struktionen består uti, att ytterväggen åt gården ofvan vån. 

1 tr. upp på tvänne ställen uppbäres af balkar med spänn¬ 

vidd af 41/2 m. Vidare ber jag få påpeka, att man blott 

behöfver gå till många af våra stora butikfönster för att 

påträffa konstruktionen i fråga. 

Om förslaget n:r 3 och kritiken däröfver är ej 

mycket att säga. Red. säger, att »mot förslaget kan inga 

allvarliga anmärkningar göras och är detsamma utan 

tvifvel väl förtjänt af den plats, det fått». Dessa tvänne 

sistnämnda förslag äro ungefär jämngoda och ordningen 

dem emellan är svår att bestämma. Förläggandet i förslaget 

n:r 3 af fattigvården i tvänne våningar ar nog icke blott 

som red. säger ej särdeles lyckadt utan mycket olyckligt, 

och har bidragit till att ordningen förslagen emellan blef 

den kända. En del andra fel finnas angifna i ut¬ 

låtandet, men som red. ej upptagit dem är ej skäl för 

mig att ingå härpå. Hade emellertid red. velat kasta 

om ordningen dessa två förslag emellan vore därom 

icke mycket att säga. Jag hade bibehållit min upp¬ 

fattning men kunnat respektera redaktionens. Men den 

uppfattningen att vid kritiserandet af en prisbedömning 

anse sig kunna frånkänna en af pristagarne rättmätig¬ 

heten af sitt pris utan att behöfva uppgilva det förslag, 

som varit mer värdt priset, den uppfattningen kan jag 

knappast respektera. Red. framhåller slutligen en del 

inkonsekvenser, nämnden gjort sig skyldig till, i det den 



NYARE BYGGNADSVERK. 

Kiksbanksby>ggnad i Kalmar. 

Denna byggnad, uppförd 

efter ritningar af undertecknad, 

blef färdig till inflyttning Sep¬ 

tember förra året. Läget är 

mycket vackert, om man än 

skulle önskat en öppen plats 

framför hufvudfasaden. — En 

del af gamla stadsvallarne 

kommer att bibehållas bakom 

byggnaden och anordnas till 

planterad terrass, som skall 

sättas i förbindelse med di- 

rektörsvåningen i tr. upp. — 

Byggnaden innehåller i bot¬ 

tenvåningen lokaler för riks¬ 

banken och posten samt en 

vaktmästarelägenhet, i öfre 

våningen lokaler för telegraf och telefon samt en bostads¬ 

våning för bankdirektören. — Byggnadens fasader äro 

utförda i puts med ornamentala delar af sandsten. — 

Byggnadskostnaden belöpte sig till 170,000 kronor och 

har hela arbetet med undantag af grundläggningen utförts 

på entreprenad af byggmästaren Walfrid Carlsson i Stock¬ 

holm. Aron Johansson. 
* 

Grand Hotells nya kafé. 

Plansch 3. 

I och med chefsombytet å Grand hotell ha några 

förändringar af lokalerna vidtagits, och af dessa torde den 

mest i ögonen fallande vara inredningen af det nya kafé, 

af hvars originella dekorering 'vi i dag visa en bild. Ar¬ 

betet har varit anförtrott åt arkitekten L. Wahlman, som 

därvidlag lyckats åstadkomma en synnerligen pittoresk 

och tilltalande interiör. Betecknande för Stockholms ka¬ 

féer är den korta lifslängd dess dekorering har, oupp¬ 

hörligt sker förändringar och omdekoreringar att locka 

publiken med något nytt. Om detta är så förmånligt för 

den, som skall ut¬ 

föra dekoreringen 

torde kunna sättas 

i fråga, ty arkitek¬ 

ten kan ej gå med 

riktig kärlek till 

sitt arbete, då han 

vet, att det åter 

om' några år skall 

förändras och då 

möjligen af någon 

annan. Dock detta 

torde ej få spela 

stor rol i jämfö¬ 

relse med kafé- 

iifnehafvarens ön¬ 

skan att se borden 

fullsatta. 

Riksbanksbyggnaden^i^ Kalmar. 

Rundt väg¬ 

garna i detta nya 

kafé är en panel 

uppsatt, utförd i 

likhet med all öfrig träinred¬ 

ning och möbler af grönbet- 

sad björk och med fyllningar 

af porslinsplattor, föreställande 

fjärilsliknande, serpentindan¬ 

sande, kvinnliga varelser. Väg¬ 

garna däröfver i tegelröd färg 

öfvergå från en nedtill full¬ 

komligt slät yta så småningom 

till ett i låg relief framstående 

ytmönster af eldsflammor, som 

i frisen slicka upp efter de 

där anbragta kolonnetterna. 

Taket är försedt med kraftiga, 

rikt profilerade bjälkar äfven 

de gröna, men mörkare; på 

golfvet en grön matta. Det, 

som dock mest tilldrar sig 

uppmärksamheten, är trappartiet, som skiljer detta kafé 

från den högre upp belägna baren. Trappbalustraderna 

visa där en del olika originella anordningar och motiv, 

med grofva volutformer, hjärtan, vindrufsklasar etc. allt 

i den ljusgröna färgen, men med sparsam inblandning 

af rödt och guld. Trappmäklarne afslutas med raskt och 

ledigt skurna människöfigurer, hvarvid den på vensta 

sidan i hörnet af den trefliga »supvrån» utgöres af en 

blåsande pojke, från hvars lur en skylt hänger ned med 

hänvisning »Till Bar och Buffet». Hela detta arrange- 

ment med bågarne öfver trappan ned till kapprummet 

samt uppe i vrån, hvilka påminna om äreportar byggda 

öfver grindarne vid bondbröllop, verkar gladt och trefligt, 

och har nog sitt ursprung i allmogens möbler och deko- 

reringskonst. En särskild trefnad erhåller rummet äfven 

genom de stora brickorna, hvari de elektriska lamporna 

hänga. Det, som dock något stör intrycket, äro de i för¬ 

hållande till det öfriga väl spinkiga möblerna. Oaktadt 

sina röda väggar och de präktiga röda fönstergardinerna 

är dock rummets karaktär grönt, därtill hjälper ock grann¬ 

skapet af ett an¬ 

gränsande rödt 

kafé på ett förmån¬ 

ligt sätt. 

Sådan är Stock¬ 

holms nyaste kafé¬ 

lokal. 

Riksbanksbyggnaden i Kalmar. Plan af bottenvåningen. 

Tekniska skolans 

hus i Örebro. 

Sedan ett år till¬ 

baka räknar Öre¬ 

bro bland sina mo¬ 

numentalbyggna¬ 

der äfven det hus, 

som stadens tekni¬ 

ska elementarskola 

åt sig uppfördt. 

Sedan en längre 

tid tillbaka har 
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denna byggnadsfråga varit brännande; förslag ha upp¬ 

gjorts af flera arkitekter och byggnadstomtens plats har 

också varierat. Till slut, redan år 1894, fick arki¬ 

tekten L. Peterson i uppdrag att utarbeta fasadeskisser 

till planeskisser, som redan voro utförda af lektorn vid 

Tekniska skolan därstädes Ad. Kjellström. Dessa eskis- 

ser hafva sedermera i allt väsentligt följts vid ritningarnas 

utarbetande, hvilket har utförts af arkitekten L. Peterson 

med biträde af arkitekterna T. Stenberg och M. Dahlan- 

der, hvarvid den senare äfven öfvervakat byggnadsar¬ 

betet som kontrollant. Ar 1899 påbörjades arbetet och 

år 1901 på hösten stod byggnaden färdig. 

Uppförandet hade verkställts af byggmästaren Cl. 

Råhlén i Örebro, byggnadskostnaderna uppgingo till unge¬ 

fär 380 000 kr. Byggnadens fasader äro helt och hållet 

beklädda med Nerikes kalksten, hvarvid man således gått 

den naturliga vägen och användt det material, som är 

karaktäristiskt för orten, taken äro beklädda med Gryt- 

hytteskiffer. Af nedanstående planer af bottenvåningen 

och våningen 1 tr. upp framgå, huru skollokalerna där 

äro inrättade. Dylika äro äfven inrättade i våningen 2 

tr. upp, som förutom boställsvåning för rektor inrymmer 

en lärosal i fysik jämte rum för samlingar, lärosal i 

elektroteknik samt öfre delen af det genom två våningar 

gående biblioteket. Det torn, hvaruti detta senare rum 

är inrymdt, är försedt med platt tak fö.r att kunna an¬ 

vändas till astronomiska och meteorologiska observatio¬ 

ner, för de därtill behöfliga instrumenten finnes förva¬ 

ringsrum öfver biblioteket i byggnadens fjärde våning. 

Byggnaden är med sitt solida och monumentala utseende 

en prydnad för staden samt vittnar om smak hos beslu¬ 

tande myndigheter, som velat kosta på en så pass dyr¬ 

bar Iryggnad till sin tekniska skola, ett drag som man ej 

är van att träffa på hos myndigheter, då det gäller skol¬ 

byggnader och som vi därför må hoppas skall gälla som 

ett godt föredöme. 
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BORGHOLMS SLOTTSRUIN. 

Hösten 1901 åtföljde undertecknad på uppdrag af 

Kongl. Öfverintendentsämbetet riksantikvarien H. Hil- 

debrand på en resa till Borgholm i och för undersökning 

af ruinernas tillstånd och uppgörande af en plan för de¬ 

ras konservering. Efterföljande utdrag ur vid denna un¬ 

dersökning förda anteckningar torde för Teknisk Tidskrifts 

läsare möjligen ega något intresse. 

Slottruinens murar angifva genom sina förtagningar 

eller bristen på förtagningar samt genom igenmurade, för¬ 

byggda eller upphuggna öppningar etc. mycket tydligt den 

ordning, i hvilken de tillkommit. De ornamentala delar, 

som ännu finnps bevarade, jämte andra egenheter i bygg¬ 

naden gifva äfven god ledning vid bedömandet af deras 

byggnadshistoria, hvarom bilagda planeskiss torde gifva 

ett begrepp, till hvars förtydligande må tjäna följande 

iakttagelser, för hvilka jag måste redogöra för att i åt¬ 

skilliga fall motivera det uppgjorda underhållsförslaget. 

Å slottets norra borggård sträcker sig från sydost till 

nordvest en två våningars flygel, i hvars midt finnes en 

med svart markerad vall, som fortsätter såsom grund mot 

nuvarande yttre vallen och de däremot byggda, med 8 

betecknade envåningshusen. Denna mur, som har en be¬ 

tydlig tjocklek, är liksom de under medeltiden uppförda 

delarne af Malmö och Landskrona slott försedd med en 

skyttegång i andra våningshöjden, hvars skottöppningar 

äro bevarade och till hvars dörr leda spår af en fritrappa 

på flygelns södra gafvel och vester om grundmuren i val¬ 

lens fortsättning. En å norra sidan af vallen ett stycke 

öfver marken befintlig, nu igenmurad dörröppning är ned¬ 

till försedd med tvänne bjälkhål, i hvilka tvänne förmult¬ 

nade bjälkstumpar ännu kvarsitta. Läget i förhållande 

till marken visar, att här ej kunnat vara fråga om annat 

än en yttre port med tillhörande bro eller brygga, hvilka 

tydligen blifvit öfverflödiga och besvärliga, då efter yttre 

vallens uppförande de med 8 k—8 n betecknade envå¬ 

ningshusen byggdes emot den äldre vallen men med lägre 

golfplan än den forna porten. 

Å inre sidan är denna äldsta vall försedd med rund- 

bågiga nischer erinrande om de å inre sidan af Wisby 

ringmur befintliga. Vid uppförandet af byggnaden 7 b—- 

7 el har ingen hänsyn tagits till dessa nischer, hvilka del¬ 

vis igenmurats med huggen sten för att bereda stöd åt 

spisar, skiljeväggar och öfre våningens bjälklag. Ej heller 

har byggnaden 7 några förband med vallen, hvadan den¬ 

samma måste vara en yngre tillbyggnad mot vallen. Som 

den senares skottöppningar vätta mot nordost, torde man 

vara berättigad att i densamma se en kvarlefva af me- 

deltidsslottet å Borgholm och att i byggnaden 7 b—7 d, som 

enligt de vittnesbörd, en med segmenthvalf täckt, igenmu¬ 

rad dörr i bottenvåningen samt ett fönster och en skott¬ 

glugg å sydöstra gafveln afgifva, äfven undergått genom¬ 

gripande ändringar från en äldre byggnadstyp till dess 

n. v. renässans form, äfvenledes spåra rester af en under 

medeltiden företagen, sannolikt en våning hög tillbyggnad 

mot vallens inre sida. Byggnaden 7 b—7 d har gaflar åt 

nordvest och sydost, hvilka fordom varit täckta med i 

takfallets lutning liggande kalkstensplaner. 

Anläggningen eller ändringen af utrymmet 7 b synes 

möjligen hafva haft till ändamål att åstadkomma en bättre 

skyddad entré till fästet än den ofvan berörda vallpor¬ 

ten. I utrymmet 7 b finnes en ny portöppning, ytter¬ 

ligare skyddad genom de nya tillbyggnaderna 7 a, 7 a’ 

och 7 a”, hvilka utförts i ett sammanhang och försetts 

med skottgluggar mot nordost. Den nya porten i 7 a är 

försedd med bomhål å insidan och var således en yttre 

port till fästet. 
Att 7 a, 7 a’ och 7 a” äro senare tillbyggnader till 

7 b—7 d utvisas dessutom dels af bristen på förtagningar 

mellan 7 a och 7 b, dels af det på 7 b:s nordvestra gaf¬ 

vel befintliga takspåret efter 6 a, som har fall åt båda si¬ 

dor, och dels af den ändring 7 b undergått för att be¬ 

reda nedgång till en under 6 a anlagd källare. 

Tiden för samtliga dessa byggnaders ursprungliga 

tillkomst kan emellertid icke efter så många ändringar 

närmare bestämmas. En indirekt ledning härvidlag torde 

dock kunna erhållas genom de för tillbyggnad af flygeln 

6 c—-6 e vidtagna åtgärderna. 

För att bereda plats för en till denna flygels öfre 

våning ledande fritrappa har man nämligen sett sig nöd¬ 

sakad igenmura dels en del af dörren från 7 b till den 

vestra om flygeln belägna delen af norra borggården och 

dels ett i 7 a”:s vestra yttermur intill 7 b beläget fönster. 

Ett andra fönster i 7 a” har upphuggits till dörr mot 6 c. 

Men icke ens hela den n. v. två våningar höga 

flygeln 6 c—-6 e har uppförts på en gång. Spåret af ett 

luttak på väggen mellan 6 c och 6 d visar, att denna 

flygel först varit två våningar hög mot branten, men en¬ 

dast en våning mot borggården, således en form liknande 

renässanstidens byggnader å Kalmar slott. Detta förhål¬ 

lande ändrades tydligen, då fritrappan anlades, vid hvil- 

ket tillfälle icke blott flygeln 6 c—6 e påbyggdes till två 

våningar utan äfven sannolikt en del af de ofvan angifna 

ändringarna å 7 a—7 d företogos. Då emellertid bevarade 

delar af denna fritrappas steg och balustrad otvetydigt ut¬ 

visa, att den är ett ganska tidigt renässansarbete, som knap¬ 

past kan vara senare än 1550, har man tämlig visshet 

om, att samtliga dessa byggnader, ändringar och tillbygg¬ 

nader måste tillkommit före denna tid. Som en egen¬ 

domlighet må nämnas, att flygeln 6c—6 d haft en trä¬ 

balkong å nedre botten längs hela yttre (norra) sidan 

öfver branten och 6 e balkong i öfre våningen enligt hvad 

kvarsittande bjälkstumpar och bjälklagshål samt nu igenmu¬ 

rade dörröppningar utvisa. 

I sammanhang med dessa slottets äldre delar må som 

en möjlighet framhållas, att det med svart markerade forna 

midttornet å slottets norra länga har ett äldre ursprung 

än längans öfriga delar. Härför tala följande omständig¬ 

heter. Från tornet utgå med svart markerade grunder 

efter numera nedrifna byggnader å norra borggården i 
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riktning mot den äldsta vallen. Omkring dessa grunder 

finnas spår af gammal stensättning. I tornets norra vägg 

finnes tämligen högt öfver n. v. gollvet en senare igen¬ 

murad, men nu åter synlig öppning till en äldre vindel- 

trappa. Tornet, som genom den af Tessin (?) utförda 

höjningen af flygeln från två till tre våningar förlorade 

sin karaktär af torn, har fordom i tredje våningen haft 

två rundbågiga öppningar mot öster och två mot vester. 

Äfven dess läge är anmärkningsvärdt. Under det att de 

tre öfriga fyrkantiga midttorn, som under renässansen an- 

lades på östra, södra och vestra sidorna af slottet, ligga 

ganska noggrant på midten af längorna och på yttre 

sidan af dessa (se i a—e, 15 i och 12 a—12 b) ligger 

tornet 1 1 c snedt på längan, närmare sydöstra rundeln 

(19 a) och inuti längan. Det ser onekligen ut, som om 

man begagnat ett äldre torn. 

Måhända ligger häri förklaringen öfver det egendom¬ 

liga sätt, hvarpå den nya stora slottsfyrkanten förlädes. 

Att denna tillkommit senare framgår nämligen äfven af 

förhållandet mellan densamma och flygeln 6 c—6 e. 

Denna flygels vestligaste rum, 6 e har nämligen ur¬ 

sprungligen varit en loggia med två hvalföppningar mot 

vester. Det östra af dessa hvalf har igenmurats för att 

bereda plats för en spis, när flygeln genom den senare 

tillbyggda delen 6 f, som saknar förband med såväl 6 e 

som 5 a, förenades med det runda tornet (5 a). Hela denna 

loggia har emellertid inga förband med flygeln 6 c—6 d, 

och är sålunda senare tillbyggd till denna, en åtgärd, som 

emellertid vore fullständigt orimlig, om tornet 5 a redan 

hade varit uppfördt. 

Det är således tydligen en ny slottsanläggning i den 

af Wasakonungarne utbildade stilen, en regelbunden fyr¬ 

kant med runda hörntorn och fyrkantiga midttorn (jfr 

Wadstena och Upsala slott), som nu aflöser det äldre slottet. 

Men icke heller detta slott erhöll på en gång sitt 

n. v. utseende. Stommen till anläggningen utgjordes af 

de fyra runda tornen, som förenades sins emellan medels 

två våningar höga murar. De båda vestra hörntornen 

(5 a, 14 a) voro från början slutna och inredda på ett 

eller annat sätt samt voro i tredje våningen helt och 

hållet omgilna af träbalkonger (machicoulis?), enligt hvad 

ännu befintliga dörröppningar närmast södra och norra 

långmurarne samt bjälk- 

lagshål och bjälkändar 

utvisa; de båda östra 

tornen (17 c, 1 g a) voro 

däremot öppna inåt borg¬ 

gården och på medel¬ 

tida maner endast för¬ 

sedda med skyttebjälk- 

lag och möjligen med 

tornhattar för att skydda 

mot regn. Östra och 

södra muren voro på 

midten försedda med ut- 

springande tre våningar 

höga fyrkantiga torn 

(10 e och 1 5 i). I östra 

midttornet (1 a—e) låg 

den monumentala, af 

två rusticerade kolonner 

på hvar sida omgifna 

hufvudporten, som seder¬ 

mera nedrefs till postamenten för att lämna rum för ett 

slags kasematt, hvarom mera här nedan. På inre sidorna 

af södra och norra muren lågo tvänne, sannolikt ur¬ 

sprungligen endast en våning höga flyglar. Åtminstone 

har södra flygeln, som aldrig påbyggts högre än till 

två våningar, förband med yttre muren och midttornet 

endast i bottenvåningen, som har haft luttak mot den två 

våningar höga yttre muren (jfr Kalmar) ooh sålunda en 

till försvar inredd vind, till hvilken man kom genom en 

ännu befintlig dörr i midttornets enda kvarstående mur. 

Rummen i södra längans bottenvåning och i de 

orörda delarne af norra längans bottenvåning, voro hvälfda 

dels med pendentiver dels med krysshvalf. Den jämfö¬ 

relsevis obetydliga höjden och de små hvalfkapporna hän¬ 

visa på en ganska tidig och ungefär samtidig byggnads- 

period. 

A södra längans vestra gafvel skjuter en envånings- 

portik ut, hvars vestra gafvelmur såsom förtagningarna 

angifva nedrefs, då vestra' längan uppfördes. Detta för¬ 

hållande äfvensom saknaden af förband mellan denna 

länga och de båda vestra tornen torde angifva, att den 

vestra längan är af senare datum än tornen och södra 

och norra längorna. Södra längans öfre våning och san¬ 

nolikt äfven norra längans äro såsom nämnts senare på¬ 

byggda; detta har sannolikt skett samtidigt med vestra 

längans uppförande. 

Äfven vestra längan har icke på en gång fått sin 

n. v. form. Igenmurade dörrar och källarnedgångar, bri¬ 

sten på motsvarighet mellan fönsterindelningen och hvalf- 

indelningen — hvalfkapporna skjuta på ett par ställen 

framför fönstren — samt de väldiga hvalfknektarne an¬ 

gifva oförtydbart, att de n. v. ståtliga hvalfven inslagits 

senare, och att den ursprungliga längan haft en annan 

hvalf- eller bjälklagsform. Längan har vidare ursprung¬ 

ligen endast haft två våningars höjd med en uppbyggnad 

på midten, motsvarande den utskjutande tornfyrkanten, 

och i början indelad i tre våningar, men sedermera in¬ 

redd till ett genom andra och tredje tornvåningen gående, 

krysshvälfdt kapell med rundfönster under hvalfkapporna. 

Denna anordning erinrar starkt om slottskapellet i Wad¬ 

stena och torde vara ungefär samtidig därmed, hvilket 

förutsätter, att ändringen skett under Johan IIl:s regering. 

Anläggningen af slotts¬ 

fyrkanten måste således 

varit genomförd före el¬ 

ler under Johan III:s tid. 

Då hela längan af Tessin(?) 

påbyggdes till tre vånin¬ 

gars höjd tillmurades en 

ny upplagsmur för bjälk¬ 

lag i tredje våningen, 

bildande därjämte tvänne 

spisöppningar med rök¬ 

gångar i andra våningen. 

Under antagande, att 

Johan III varit den, som 

sammanbyggt och på¬ 

byggt de tre längorna i 

norr, vester och söder, 

skall jag uppehålla mig 

ett ögonblick vid det 

utseende det nya slottet 

därigenom erhållit. 



Då man närmade sig 

slottet från östra sidan, hade 

man emot sig en två vånin¬ 

gar hög vall, flankerad af två 

runda, tre våningar höga hörn¬ 

torn, och afbruten på midten 

af ett framspringande tre vå¬ 

ningar högt torn. 

Hufvudporten låg, som 

ofvan sagts, i det östra midt- 

tornets bottenvåning. På midt- 

tornets norra och södra si¬ 

dor voro skottgluggar anbragta, hvilka inifrån voro till¬ 

gängliga från kamrar på båda sidor om porthvalfvet. Öf- 

ver dessa kamrar ledde från borggården två trappor, en 

på hvardera sidan af porthvalfvet, genom nu igenmurade 

portar upp till tornets öfre våningar och murens skott- 

gångar. Den ena af dessa trappor har i senare tid bort- 

brutits för att gifva rum för en bekvämare infart än den, 

som efter bastionernas uppförande stod till buds. 

Östra sidan af borggården utgjordes af den ofvan 

omtalade muren, som troligen var försedd med en skytte¬ 

gång af trä i andra våningshöjden, ehuru den Tessinska 

ombyggnaden utplånat hvarje spår däraf. 

Öfriga tre sidor af borggården omgåfvos af samman¬ 

hängande längor i två våningar. Den södra längan var 

försedd med ett utanför yttre muren utspringande, fyrkan¬ 

tigt tre våningar högt midttorn, i hvars bottenvåning den 

n. v. trappan till bastionerna (16) blifvit upplagd af lösa 

stenar. Ursprungligen hade tornets bottenvåning å inre 

sidan nischformiga inrättningar, med skottgluggar mot vester 

och sannolikt äfven mot söder, nu dolda af nedrasade 

stenar och af den ditlagda trappan. Uppgången till tornets 

öfre våningar fanns i en å östra* sidan belägen, ännu syn¬ 

lig spiraltrappa. Uppgången till den senare tillbyggda 

bastionen (se nedan) gick från kasematten 15 g å yttre 

sidan om tornet och är ännu användbar. 

Den vestra längan pryddes midt emot hufvudportalen 

af det till tre våningars höjd uppförda, sannolikt med 

gaflar i öster och vester afslutade kapellet (12 a’—12 b’). 

Norra längan egde äfven sitt tre våningars midttorn, 

det förut omtalade tornet öfver 11 c. 

Från denna tid, 1500-talets slut, förskrifva sig äfven 

största delen af de fragment af spisar, portaler, fönster¬ 

bänkar, kolonner etc. samt den enda huggna fönsterom¬ 

fattning (å norra längans yttre sida, fönstret en trappa upp 

närmast nordvestra hörntornet), och de stuckdekorationer, 

som ännu finnas kvar i slottets vestra och nordvestra 

länga (5 a, 4 a—4 c, 12 a—12 b, 13 a—13 e, 14 a—14 b, 

6 c—6 f). Tydligen hade slottet då fått en helgjuten 

totalkaraktär, som om den fullständigt genomförts skulle 

gjort det till ett svenskt Heidelberg. 

Men om ock den inre utbyggnaden var någorlunda 

til^fyllestgörande, svarade slottet som fästning ingalunda 

mot tidens kraf. De upprepade eröfringarna under Karl 

IX:s danska krig bära vittne därom. Särskildt behöfde 

hufvudporten bättre skydd och likaså det opraktiska södra 

tornet. För detta ändamål anlades först bastionerna om¬ 

kring tornen å östra sidan och midttornet å södra sidan 

samt den yttre vallen från nordöstra tornet (19 a till och 

med kökstornet 8). 

Afsikten med anläggningen framträder tydligt, om 

man erinrar sig, att på ömse sidor om porthvalfvet under 

östra tornet ursprungligen fun¬ 

nits trappor och att alltså 

n. v. genomgången mellan 

1 a och I h då varit stängd 

af en mur med skotthål lik¬ 

som i 1 c, 1 d och 1 e. 

Efter bastionens uppfö¬ 

rande tvangs en trots elden 

från angränsande bastion (r 9 b) 

genom n. v. hufvudporten in¬ 

trängande fiende att stanna 

framför skotthålen i muren 

mellan 1 a och 1 b samt i muren mot borggården (2), och 

att därifrån vända sig mot venster, där en ny port med 

bomhål på den åt kasematten (1 f) vända sidan ånyo hin¬ 

drade framträngandet. Sedan denna port forcerats, måste 

de stormande löpa gatlopp mellan skotthålet till 1 c oc-h 

de i kasemattens takhvalf anbragta ljus- och skottöppnin- 

garna till den äldre hufvudporten mellan 1 f och 1 b, där 

de åter hejdades och utsattes för beskjutning ofvanifrån 

och bakifrån genom tvänne från bastionens öfre del snedt 

genom kasematthvalfvet gående skottöppningar. 

Med begagnande af bastionens form anordnades en 

alldeles på samma sätt skyddad utfallsport i mellanrum¬ 

met mellan 1 g och 17 e. Den inre porten mellan 1 g 

och 1 f finnes ännu kvar med bomhål å inre sidan (1 f). 

Den yttre porten är nu igenmurad, men dess konturer 

synliga, hvadan den angifvits å planen. 

Äfven å ömse sidor om södra midttornet (15 i) an¬ 

ordnades liknande utfallsportar till 15 h och 15 g, den 

senare skyddad af de i midttornets vestra mur anbragta 

båda skotthålen, den förra af ännu befintliga skotthål i 

yttermuren till 15 c—15 f och bastionen 17 b. 

Hörnbastionerna, norra vallens och kökstornets sidor 

försågos dessutom med nu igenmurade skotthål och samt¬ 

liga bastioners öfre bröstvärn med nu delvis igenlagda 

eller igenvuxna men tydligt skönjbara skottöppningar. 

Samtliga dessa befästningsåtgärder samt dessutom de 

med 2 betecknade utanverken återfinnas på Rhyzelii 1634 

utförda aibildning af Borgholms slott och voro således då 

färdiga. 

Någon annan ledning för bedömandet af tiden för 

tillkomsten af terrassen (22) utanför vestra längan, än den 

omständigheten, att vissa lokaler i längans bottenvåning 

synas haft utgång dit, har jag icke kunnat finna; sanno¬ 

likt är väl, att terrassen tillbyggts ungefär samtidigt med 

längan; möjligen kan den ock vara ett senare arbete, i 

hvilket fall några fönster tydligen upphuggits till dörrar 

för att bereda utgång till terrassen. 

Byggnaderna å norra gården (8 a—n) hafva natur¬ 

ligtvis tillkommit efter norra vallens och kökstornets upp¬ 

förande. 

Sådant var det slott Nicodemus Tessin den äldre fick 

order att ombygga och modernisera. Hans planer hunno 

dock aldrig genomföras i sådan utsträckning, att slottets 

äldre karaktär utplånades. Hans första åtgärd synes va¬ 

rit, att till bastionernas plan nedrifva de båda östra och 

södra midttornen för att erhålla för tidens smak passande 

obrutna fasadytor. Därnäst uppfördes den östra flygeln 

(2), hvars midtparti tänktes anordnadt till en öppen log- 

gia med tre bågöppningar åt såväl allvaren som borg¬ 

gården. Balustraddelar till denna loggia finnas kvar bland 

fragmenten å borggården. 

Borgholms slott. Efter Dahlberg. 
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I norra längan inbyggdes ett nytt trapphus (3) med 

portal mot borggården. Norra och vestra längan påbygg¬ 

des till tre våningars höjd tillika med södra längans yttre 

mur, och förseddes med nuvarande taklister, hvarefter 

arbetet synes hafva afstannat. Endast ett rum en trappa 

upp i norra längans sydöstra hörn (g b) bär spår af Tes- 

sinsk dekoration. 

Som en f. n. oförklarlig egendomlighet må anteck¬ 

nas, att norra längans södra yttermur, öster om midttor- 

net, alltså mot borggården, krönes af en tinnliknande 

anordning, alltför illa medfaren, att dess ursprungliga be¬ 

stämmelse skall kunna skönjas. Möjligen är det en kvar- 

lefva af det äldre renässansslottets yttre mur, som i så 

fall på detta ställe skulle haft nästan samma höjd som 

tornet 11 c. 

Af det ofvan anförda framgår, att slottet — i huf- 

vudsak väl bibehållet —- bevarat tillräckligt af sina forti- 

fikatoriska, arkitektoniska och dekorativa egendomligheter 

for att dessa skulle kunna med full trohet återställas, om 

byggnaderna kunde användas för nutida ändamål. Då 

någon sådan användning icke nu är ifrågasatt, hafva f. n. 

endast sådana åtgärder blifvit föreslagna till utförande, 

hvilka kunna bidraga att rädda ruinerna från ytterligare 

förstörelse och återgifva några få, af rent praktiska skäl 

misshandlade eller vanställda delar den ursprungliga ka¬ 

raktär, utan hvilken de måste blifva oförståeliga för alla 

icke fackmän: således endast sådant som kan bidraga 

till bevarande af ruinens stämning och anspråk på pie¬ 

tetsfull förståelse och vördnad. 

Tilläggas bör måhända som ett hittills obeaktadt fak¬ 

tum af fortifikatoriskt intresse, att anläggningarna omkring 

Uppsala slotts nordvestra och sydvestra, nu raserade torn 

(det s. k. Sturehvalfvet) tydligen äro alldeles analoga med 

de bättre bibehållna bastionerna omkring Borgholms slotts¬ 

torn. Vi hafva här således att göra med en för Wasa- 

tiden karaktäristisk befästningsform, som synes förtjäna 

närmare studium —- och i hvarje fall reducerar denna 

omständighet legenden om Sturarnas fängelse under syd¬ 

vestra tornet i Uppsala till diktens område. 

G. Lindgren. 

NÅGRA AIODERNA PORTHANDTAG. 

Plansch 4. 

Till ett af de områden, som konsten åter i våra da¬ 

gar eröfrat åt sig och inblåst en lefvande anda i, kunna 

vi räkna hela den grupp, som omfattar alla de smådetal¬ 

jer, som tillhöra en byggnads inredning och utrustning, 

utan hvilka huset ej skulle kunna tjäna sitt ändamål och 

blifvit beboeligt. Ändtligen börja ansträngningar göras 

att äfven konstnärligt behandla dessa hittills så styfmo- 

derligt behandlade byggnadsdelar och genomföra gedigt 

utförande, smak och mening äfven i dem, hvarför utom 

byggnaden, trots alla öfriga goda arkitektoniska egenska¬ 

per, aldrig kan framstå som ett konstnärligt helt. 

Vi meddela i dagens nummer några dylika detaljer, 

några porthandtag utförda under de senaste åren. 

Tvänne af dem äro anbragta på ytterportarne till 

konstakademiens byggnad samt äro modellerade af konst¬ 

nären G. T. Wallén, den tredje sitter på ytterporten till 

konsul G. E. Broms byggnad Narvavägen 26—28 samt är 

modellerad af bildhuggaren Chr. Eriksson. De båda först¬ 

nämnda å Konstakademien visa oss en bild af S:t Göran 

och draken, dock i tämligen fri bearbetning, så att en¬ 

dast denna legend kan sägas ligga under som grundtanke. 

På det ena handtaget står prinsessan bäfvande med sam¬ 

manknäppta händer och under henne ringlar sig draken, 

som redan förut bemäktigat sig tvänne unga kvinnor, som 

han stadigt fasthåller med sina klor, den andra visar oss 

riddersmannen och helgonet S:t Göran i hvila efter den 

vådliga striden. Svärdspetsen är ännu nedsäkt i drakens 

hufvud och mot dess fäste stöder han armarne i begrun¬ 

dande och hvilande ställning. Draken har ännu vingarne 

utspärrade, döden har alldeles nyss inträdt. Under det 

att själfva handtaget på dessa utgöres af den utböjda 

drakkroppen, visar däremot det af Christian Eriksson mo¬ 

dellerade ett verkligt handtag, som sitter fast vid ett med 

kvistar och blad smyckadt dörrstycke, samt ofvanpå hand¬ 

taget lapphunden, husets gårdvar. 

Dessa tre porthandtag, utförda af framstående konst¬ 

närer, visa bäst, hvilka tacksamma motiv dylika handtag 

kunna innehålla och hur mycket konstnärlighet, som kan 

nedläggas på dylikt, som har sin bestämda plats och sin 

bestämda mission att fylla. Med hur mycket mera glädje 

ser man ej en byggnad, där hvarje liten detalj har spe¬ 

ciellt intresse för sig och man får se en ny form, som 

man ej sett på dussintals ställen förut. Det är att hop¬ 

pas, att på den nya väg, den ömsesidiga förståelsens, 

hvarpå såväl konstnärerna som allmänheten börjat vandra, 

allt fler och fler slå in och sträfva mot samma mål: 

Skönhet i allt för alla! 

-<35—=- 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten K. A. Berlin, 

Hamngatan 8, Stockholm. (A. T. Brunkeb. 20 26.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Nybyggnaden i kvarteret Rosenbad. 

Täflan om ritningar till församlingshus för Adolf Fredrik. 

Nyare byggnadsverk: 

Riksbanksbyggnad i Kalmar; 

Grand Hotells nya kafé; 

Tekniska skolans hus i Örebro. 

Borgholms slottsruin. 

Några moderna porthandtag. 



R
O

S
E

N
B

A
D

S
 

O
C

K
 

A
. 

B
. 

N
O

R
D

IS
K

A
 
K

R
E

D
IT

B
A

N
K

E
N

S
 

N
Y

B
Y

G
G

N
A

D
E

R
 

I 
S

T
O

C
K

H
O

L
M

. 

A
rk

it
e
k
t 

F
. 

B
O

B
E

R
G

. 





PL. 2. 

A. B. ROSENBADS OCII A. B. NORDISKA KREDITBANKENS NYBYGGNADER 
I STOCKHOLM. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST. 1903. HÄFT. 1. 

Arkitekt F. BOBERG. 
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PL. 4. 

PORTHANDTAG PÅ KONSUL G. E. BROMS’ HUS. 

Af KRISTIAN ERIKSSON. 

PORTHANDTAG PÅ KONSTAKADEMIENS HUS. 

Af G. T. WALLÉN. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 1. Centraltr., Sfhhn. 





ARKITEKTUR 
OCH 

DEKORATIV KONST 
ORGAN FÖR 

■ *, * ^ * -I 

Svenska Teknologföreningens Afd. för Husbyggnadskonst 
REDAKTÖR: ARKITEKT K. A. BERLIN 

Årgång 33 af Teknisk Tidskrift 
'* v ■'? ; 

ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

SUNDSVALLS ENSKILDA BANKS NYBYGGNAD, FREDSGATAN N:R 22, STOCKHOLM. 

Plansch 5—8. 

Sedan Sundsvalls Enskilda Bank inköpt egendomen 
n:r 3, Kv. Johannes Större, med adressnummer 22 

Fredsgatan, innehållande 663 kv.-met. grundarea, inbjöd 
banken 5 arkitekter att uppgöra förslagseskisser till ny¬ 
byggnad å denna egendom, med hufvudsyfte, att i den 
blifvande nybyggnaden åstadkomma lämpliga och tidsen¬ 
liga lokaler för banken. Sedan förslagen inkommit och 
underkastats förberedande granskning af sakkunniga per¬ 
soner, beslöt bankens styrelse att antaga det af under¬ 
tecknad uppgjorda förslaget, och erhöll jag i uppdrag att 
uppgöra samtliga arbets- och detaljritningar till byggnaden 
äfvensom att leda och öfvervaka byggnadsarbetet. Rif- 
ningen af å egendomen befintliga gamla byggnader på¬ 
börjades den 1 Oktober 1900 och byggnaden stod färdig 
till inflyttning den 1 Oktober 1902. Arbetena för grund¬ 
läggningen voro förenade med ganska stora svårigheter, 
beroende på att grundmurarna under grannarnas hus i 
allmänhet voro af dålig beskaffenhet samt lågo på ringa 
djup under markplanet, under det att banken måste, för 
att bereda tillräckliga höjder åt sina källareutrymmen, 
med sina grundmurar gå betydligt djupare. Då marken 
utgjordes af strid, fin, ytterst lättrörlig sand, måste den 
största omtanke och försiktighet iakttagas vid den schakt- 
ning, som behöfde göras för bankens grundläggning, 
äfvensom för uppstötsning af grannarnas kringliggande 
byggnader samt förstärkning af grundmurarna under gran¬ 
narnas brandgaflar. Detta arbete, som utfördes genom 
hufvudentreprenören för hela bygget, byggmästare Oscar 
Herrström, med biträde af ingeniör Fritz Söderberg såsom 
konsulterande ingeniör och grundläggarefirman Höglund 
& Westman som underentreprenör, utfördes på ett i alla 
afseenden lyckligt sätt, så att icke endast en för bankens 
nybyggnad fullt betryggande grundläggning åstadkoms, 
utan äfven så, att så godt som inga sättningar eller rubb¬ 
ningar i grannarnas kringliggande byggnader uppstodo. 

Metoden, som användes, var följande. I tomtgräns 
intill grannarnas brandmurar gjordes spåntgropar, hvard?ra 
2 m. i fyrkant, och med ett afstånd af ungefär två m. 
från grop till grop. Kring tre sidor af respektive gropar 
slogs lodrätt ned plankspånt, men på den fjärde sidan, 

den som vette mot brandgafveln, slogs spånten på sned, 
in under grannens brandgafvel. För att inte förorsaka 
för stora förskjutningar i sandlagren vid spåntens ned- 
slagning urschaktades spåntgroparne allt efter som spånten 
nedslogs. Sedan groparne sålunda blifvit nedschaktade 
till det djup, som erfordrades för bankens grundläggning, 
och spånten blifvit väl försträfvad, upptogs så småningom 
i snedspånten planka efter planka ungefär 30 ä 40 cm. 
och insköts under desamma plåtlådor, som voro öppna 
på undersidan och i båda ändarne, och i hvilka, sedan 
sanden blifvit utkratsad, cement-beton instampades till 
ungefär 1 j2 meters djup under grannens brandgafvel, hvar- 
efter plåtlådan utdrogs. När man på detta sätt fått ny 
grund under grannens brandgafvel lagd till någon meters 
höjd, stampades bottenskiftet och bankens grundmur i 
beton upp till samma höjd, med asfaltfilt inlagd som iso¬ 
lering mellan grannens och bankens grundmurar. Här¬ 
efter fortsattes att på samma sätt öka den nya beton- 
grundens höjd under grannens brandmur och medfölja 
med bankens grundmur ända till dess man kom upp 
under grannens gamla grundmur, som sedermera lagades 
eller omlades, där så behöfdes. Sedan arbetet i dessa 
första schaktgropar var afslutadt, förfor man på samma 
sätt med mellanliggande delar af marken och när slutli¬ 
gen alla grunderna voro färdiga kring gränserna, upp¬ 
schaktades det inre området på tomten, hvarefter en sam¬ 
manhängande betonkaka af 60 cm. tjocklek instampades 
öfver hela tomten, på hvilken byggnaden sedermera upp¬ 
fördes. Oaktadt det kan förefalla, som metoden skulle 
vara ganska tidsödande, så utfördes arbetet på mycket 
kort tid och kostnaden för detsamma, d. v. s. schaktning 
och förstärkning under samtliga grannars byggnader, upp¬ 
gick endast till 20 000 kr., hvilken kostnad delades lika 
mellan banken och kringliggande grannar, och torde den¬ 
samma få anses mycket måttlig i förhållande till det goda 
resultat, som uppnåddes och att allt obehag undveks, 
såväl för banken som för grannarne, både under och 
efter byggnadsarbetets utförande. 

Alla källarmurar äro stampade af beton och i de 
murar, äfvensom i golf och tak af cementbeton, som om 

HÄFT. 2. FEBR. 7. 1903. CENTRALTRYCKEÄIET, STOCKHOLM, 1903. 
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Styrelserummet. 

gifva bankens olika hvalf äro i sicksack inlagda vridna 

7 cm. breda och i cm. tjocka samt 2,5 a 3 m. långa 

stålskenor på ungefär 15 cm. mellanrum och med för¬ 

skjutna skarfpunkter. Dessa stålskenor äro sätthärdade på 

ytan men mjuka inuti, för att kunna motstå angrepp så¬ 

väl med eggverktyg som medelst slag. 

Byggnadens stomme är uppförd med hänsyn till att 

i möjligaste mån göra den brandfri. Så äro alla bjälklag 

konstruerade af järnbalkar med däremellan instampade 

betonhvalf, uppbärande, med mellanliggande fyllning af 

sand, golf af stålslipad cement, belagda med korkmattor, 

eller, i en del lokaler, marmorgolf. Taken i de olika 

våningarne äro utförda i rabitz och alla stående järnkon¬ 

struktioner inklädda med rabitzmantlar. Tunnare mellan¬ 

väggar äro likaledes utförda af rabitz. Yttertaket upp- 

bäres af järntakstolar, som utvändigt äro intäckta med 

plåtbetäckt trä och på innersidan skyddade förmedels ra- 

bitzputsning på järnnät, fästade vid järnkonstruktionen. 

Fasaden är utförd i s. k. Ekebergsmarmor och kostar 

med inmurning 45 800 kr., däri inberäknadt kostnaden 

för huggningen af den skulpturella figurgruppen öfver 

porten, hvilket arbete utfördes på platsen och tog en tid 

af cirka 10 månader. Modellen till nämnda grupp till¬ 

handahölls af banken och är utförd på dess beställning 

af bildhuggaren Ch. Erikson. 

Förutom bankens lokaler, hvars inbördes lägen torde 

framgå af tillhörande planer, inrymmas i bottenvåningen 

tvänne butiker, samt i våningarna 2, 3 tr. upp och vinden 

större sammanhängande lokaler till uthyrning. Till dessa 

lokaler förmedlas trafiken, förutom genom trappor, äfven' 

förmedels en större rymlig personhiss samt trenne varu¬ 

hissar. Af intresse kan kanske vara att omnämna hyres¬ 

inkomsten pr kv.-meter för de båda butikerna. Belägna, 

som de äro, vid ett af de yppersta affärslägena i Stock¬ 

holm, torde de till en viss grad kunna tjänstgöra som 

måttstock på moderna butikhyror. Om man beräknar 

hyran pr kv.-meter golf i själfva butikerna, ställer den 

sig till 191 och 2x5 kr. pr kv.-meter; medtages däremot 

äfven golfarean på till butikerna hörande utrymmen i 

källare och entresoleringar, så blir priset i stället pr 

kv.-meter af sammanlagda golfarean re¬ 

spektive 65 och 61 kr. I båda prisen 

ingå uppvärmning af lokalerna, som till- 

släppes från centraluppvärmningen, hvilken 

tjänstgör för hela byggnaden. 

Bland bankens lokaler är helt natur¬ 

ligt banksalen den mest bemärkansvärda. 

Den är 20 meter lång, 10 meter bred 

samt 8 meter hög. Vid den svängda di¬ 

sken finnas 5 st. dubbelpulpeter uppställda 

och i notariatafdelningen finnes en 6:te, till 

hvilka samtliga pulpeter allmänheten har 

Iritt tillträde. Inalles finnes i banksalen 

med därintill belägna utrymmen plats be 

redd för 30 tjänstemän och 6 vaktmästare. 

Ett rikligt, särdeles jämnt fördeladt dags¬ 

ljus åstadkommes till denna lokal genom 

takfönster, som ha sammanlagdt en fri 

glasyta (d. v. s. med afdrag för alla bågar 

etc.) af cirka 70 kv.-meter eller ungefär 

Vs af golfarean. Anmärkas kan också, 

att bankens tjänstemän kunna arbeta 

vid uteslutande dagsbelysning under hela 

banktiden d. v. s. till kl. 1/2 4 e. m. och detta äfven 

under den mörkaste delen af året. Banksalens tak ut- 

göres af ett inre, uttördt af rabitzputs på järnkonstruktion 

och dekoreradt med gipsstuck samt ett yttre, stampadt 

i beton på järnkonstruktion, isoleradt mot vatten till sin 

nedre del med naturlig asfalt och till sin öfre del förme¬ 

dels inklädnad af kopparplåt. Å inre sidan är betonen 

beklädd med korksten för att förekomma kondensering på 

densamma. Yttre takfönstret uppbäres af vinkeljärn, hvilka 

samtliga äro belagda med trä på innersidan, för att före¬ 

komma kondensering å desamma En särskild värme¬ 

kammare finnes anlagd vid takets ena sida, för att upp¬ 

värma luften mellan det yttre och inre taket. Härigenom 

vinnes, dels, att snö och is aldrig genom kvarliggande 

hindrar dagsljuset, och dels, att den i banksalen uppsti¬ 

gande varma luften icke afkyles, när den träffar inner¬ 

taket, hvilket, om det inträffade, skulle medföra ständigt 

cirkulerande luftströmmar i salen, som skulle medföra 

känslan af drag. Banksalens utstyrsel är gedigen. Alla 

väggarne äro behandlade med smaltostuck i gult och grönt, 

och vid öfvergången till taket löper rundt hela banksalen 

en frisartad list af polerad Mölnbomarmor. Från denna 

list utgå böjda lisener af mahogny, som upptill ansluta 

sig till det stora takfönstret, hvars omramning är utförd i 

mahogny och ramverk i grön laserad lönn. Fälten mellan 

mahognylisenerna äro dekorerade med platta band i gips¬ 

stuck, mellan hvilka dekoreringar med barrmotiv infläta 

sig, och som i fältens midtpunkt innefatta bilder i relief 

med motiv hämtade från Norrlands verksamhetsområden. 

Dessa fält äro hållna nästan rent hvita med en svag drag¬ 

ning åt rosa. Allt träarbete, däri inbegripet disk, pul¬ 

peter etc., är utfördt af mahogny med handtag, galler, 

skärmar etc. i metall. I dörrarne äro insatta fasettslipa.de 

spegelglas i metallspröjtsar. 

Direktionsvåningen, som är förlagd en trappa upp 

innehåller följande lokaler: entré och väntrum med där- 

ir$ill beläget vaktmästarerum, i hvilket äfven central borden 

för samtliga telefoner finnas placerade; verkställande di¬ 

rektörens rum, vice verkställande direktörens rum, om¬ 

budsmannens rum, styrelsens rum samt dessutom bokhål- 
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leri och korrespon- 

dentrum, skrifma- 

skinsrum, bokhvalf, 

tamburer, toaletter, 

duschrum etc. De 

mera bemärkta 

bland dessa rum 

äro dekorerade 

och möblerade på 

ett solidt och 

komfortabelt sätt. 

Golfven utgöras 

här af parkettgolf 

i mönster. Väg" 

garne äro nedtill 

beklädda med pa¬ 

nel och öfre delen 

med s. 

kona (ett slags im¬ 

pregnerade, ame¬ 

rikanska väftape- 

ter) i enfärgade 

toner. Allt trä¬ 

virke i dessa rum, 

utfördt i kvistren 

furu med undantag 

för styrelserummet, 

där ek är använat, 

är laseradt på s. k. 

amerikansk metod, 

hvarigenom en sär¬ 

deles hård och glatt 

yta åstadkommes, 

liknande hvad man 

på mahogny och 

andra bättre trä¬ 

slag kan åstadkom¬ 

ma förmedels 

lering. En 

som bör noga beaktas när denna metod användes, är 

att trä, som blifvit maskinhyfladt, noga efterputsas, med 

sandpapper eller på annat sätt, innan det laseras, ty 

eljes framträder, sedan laseringen är gjord, de minsta 

ojämnheter efter kutterhyflingen på ett i hög grad stö¬ 

rande sätt. Särskildt gäller detta med afseende på list¬ 

verk etc. Alla dörrar äro beslagna med metallgångjärn 

och försedda med dörrvred af metall. Där trösklar före¬ 

komma äro de i kanterna skodda med metallskenor. 

I byggnaden är inledt elektriskt ljus i alla lokaler 

och densamma är försedd med centraluppvärmning och 

vattenklosetter. 

Centraluppvärmningen är anordnad så, att de större 

lokalerna ventileras och delvis uppvärmas förmedels varm¬ 

luft från särskild, för detta ändamål anlagd värmekam¬ 

mare, hvarförutom såväl i dessa som alla öfriga lokaler 

värmeradiatorer finnas anordnade. Värmeradiatorerna äro 

i 'alla de bättre rummen inbyggda i plåtskärmar med be¬ 

täckning af marmorskifvor för att förekomma intilliggande 

väggars nedsmutsning genom det damm, som eljes alltid 

stryker med de varma luftströmmarna öfver radiatorerna 

och afsätter sig på öfverliggande väggar. 

Ett nytt klosettbrunnsystem är användt för vatten- 

klosetterna, hvilket system medför stora fördelar framför det 

hittills använda, 

särskildt med afse 

ende på tömningen 

och rengöringen af 

brunnarne. Syste¬ 

met är levereradt 

från Lehman & 

Neumeyer, Zurich 

och dess hufvud- 

sakliga skiljaktig¬ 

het från tidigare 

här använda, be¬ 

står däri, att klo- 

settbrunnarne äro 

hermetiskt tillslut¬ 

na, så att luften ej 

får något tillträde 

till desamma. Un¬ 

der dessa förhål 

landen bildar sig 

så småningom i 

mässan uti brun¬ 

narne bakterier, 

som åstadkomma 

ett slags jäsnings¬ 

process, hvarige¬ 

nom hela massan 

sönderdelas och af 

går i flytande, full¬ 

komligt oskadlig 

form, som utan 

men kan utsläppas 

genom kloakled¬ 

ningarna och så 

vidare. Rengöring 

af brunnarne skall 

endast behöfva fö¬ 

rekomma ungefär 

hvart 4:de—5:te 

år, och består då däruti, att de mineraliska bestånds- 

delarne, som afsatt sig på bottnen, lösbrytas och af- 

lägsnas. 

Kostnaden för byggnaden uppgår till cirka 500 000 

kr., däri ej inberäknad lös inredning. 

Kubikmassan utgöres af: 

Källaren. ... kub.- met. 268 

Vinden . 1 229 

Banksalen . » 1 

C
O

 
rO

 

Öfriga byggnaden . » 7 • 5[ 

Summa kub .-met. 1 0 386 

Priset pr kub.-met. blir således 48 kr. = 1,2 

pr kub.-fot. 

Vindens kubikmassa är medräknad till så stor del, 

som densamma är inredd till lagerlokal, ty kostnaden 

härför torde i det närmaste blifva densamma som för en 

vanlig våning. 

I ofvan nämnda kostnad för byggnaden ingår: 

Kostnaden för värmeledning med . 14 690 kr. 

D:o » fyra st. hissar .  23 050 » 

D:o » linoleummattor. 6 000 » 

D:o » fasadstensbeklädnad och sten 

till entréerna. 47660 » 



Genomskärning. 

Kostnaden för stålskenor till kassahvalfven 18000 kr. 

D:o » vatten och afloppsledningar 10 700 » 

D:o » elektriska ledningar . 8 200 » 

m. m. 

De, som medverkat til! byggnadens uppförande, äro 

hufvudsakligen följande personer och firmor: 

Konstruktör för järnarbetena: ingeniör K. J. Ljungberg; 

D:o » värmeledningen: ingeniör D. W. Dahb 

gren; 

Konstruktör för vatten och afloppsledningar: ingeniör 

Joh. Berlien; 

Kör uppgörande af program till elektriska anordnin¬ 

gar och hissar: Elektriska Pröfningsanstalten; 

Hufvudentreprenör för grundläggnings- och öfriga 

byggnadsarbeten: byggmästaren Oscar Herrström; 

Beton och cementarbeten : Firma Höglund & Westman; 

D:o D:o Aktieboi. Skånska Cement- 

gjuteriet; 

Fasadstenen: Ericsson & Kjellström; 

Gjutjärnsarbeten: Sundbybergs Mek. Verkstad; 

Smidesjärnarbeten: B. Rumstedt; 

J);o A. Allstrin; 

Vridna stålskenor: Goetz & C:o, Stuttgart; 

Pansardörrar: D:o D:o 

Depositionsfack: D:o D:o 

Hvalfdörrar och stängseldörrar af järn: E. A. Ro¬ 

sengren, Göteborg; 

Rabitzarbeten: C. G. Rystedt; 

Plåtslageriarbeten: John Stenberg & C:o; 

Glasmästeriarbeten: Neuman & Vogel; R. F. Cleve, 

Albin Kihlbom; 

Snickeriarbeten: Ekmans Snickerifabrik; 

Gips- och bildhuggeriarbeten: G. F. Norling; 

Stuckarbeten: Pietro Liva; 

Måleriarbeten : Per Malmen; 

Metallarbeten: Förenade Konstgjuterierna, Otto Meyer; 

Vatten- och afloppsledningar: P. A. Sjögren; 

Elektriska ledningar: Luth & Rosén; 

Hissar: Graham Brothers; 

Värmeledning: Nya Aktiebolaget Atlas; 

Möbler och öfrig inredning: Nordiska Möblerings- 

aktiebolaget, F. U. Aspengren, Myrstedt & Stern; 

Armatur för elektriska belysningen: Nordiska Kom¬ 

paniet. G. Wickman. 
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»VETENSKAPSAKADEMIENS NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS OCH VETENSKAPSAKADEMIENS 

NOBELINSTITUTS BYGGNADS FRÅGA». 

TT vad stort sker, sker tyst, det vet man och det bör 

-*■ därför ej förvåna, att en så storartad byggnadsfråga, 

som denna, delvis varit å bane ända sedan 1874, utan 

att hvarken nämnvärdt ha kommit till allmänhetens känne¬ 

dom eller ännu mindre hafva ledt till något slags bygg¬ 

nadsarbete. 

Att något kan behöfva göras är dock tydligt nog för 

den, som sett huru isynnerhet den växtpaleontologiska och 

de etnografiska samlingarna nu äro härbärgade. 

Är 1901 tillsatte Vetenskapsakademiens förvaltnings¬ 

utskott en kommitté af fem personer, Hrr Nordenskjöld, 

och efter hans död Hr Smitt, Aurivillius, Theel, Sidenblad 

och Dahlgren. Denna kommitté kom efter omkring ett 

år, juni 1902, fram med ett utlåtande, som visserligen ej 

kommit till allmänhetens kännedom, men i alla fall från 

byggnadssynpunkt är värdt en granskning. 

Vid en sådan granskning finner man, att den ekono¬ 

miska frågan här liksom vid så många andra tillfällen blir 

hufvudfrågan. 

Akademien vill sälja sin del i de dyra tomter, där 

museet under alltför otidsenliga förhållanden nu är beläget 

för att få medel till förvärfvande af en större tomt och 

om möjligt medel till att bekosta en nybyggnad helt eller 

delvis. 

Tack vare detta resonemang så blir det strax klart, 

att inom staden ingen tomt kan fås. I stadens utkanter 

har man utan resultat sökt efter någon staten tillhörig 

plats, som kunde kanske fås gratis. Man har tänkt på 

tomt vid Karlaplanen, men där har den uppgifna höga 

grundläggningskostnaden (600,000 kr.) varit afskräckande. 

Obsematorielunden, som äfven varit påtänkt, har många 

olägenheter, observatoriets flyttning etc. samt att »det vore 

alldeles obekant om och på hvilka villkor eganderätten till Ob- 

servatorielunden skulle från staden förvärfvas». Äfven Skogs¬ 

institutets tomt har varit påtänkt, men befanns olämplig 

mest genom det ovanliga förhållandet, att den var »för 

stor» (42,500 kvm.) samt det synnerligen reela skälet, att 

förhandlingarna med alla vederbörande myndigheter skulle 

taga en oberäknelig tid. 

Då nu emellertid en kommitté för utredning af La¬ 

dugårdsgärdets bebyggande är tillsatt, så kunde en utan¬ 

förstående vänta sig, att ett samarbete mellan de båda 

kommittéerna skulle kunna lösa en del frågor just med 

afseende å Skogsinstitutets tomt. 

Kommittén ser under sådana förhållanden ingen an¬ 

nan lösning än det, för utomstående något egendomliga för¬ 

slaget, att flytta akademien och samlingarna till Bergielund 

yid Djursholmsbanans station Frescati, samt föreslår att 

där äfven förlägga Vetenskapsakademiens Nobelinstituts 

nybyggnader. 

Området omkring 44,000 kvm. står redan nu under 

Akademiens vård och skulle kräfva en köpeskilling af högst 

50,000 kr. 

Kommittén redogör för fördelarne af platsen och de 

äro, utom det låga priset, friheten från damm och faran 

af eldsvådor, och olägenheterna äro blott afståndet från 

staden, som förresten ej anses så betydande, blott »en half 

mil från Stortorget». Sedan vissas hur man måste tänka 

på fcamtiden, hur staden växer, hur begreppet centralt be¬ 

lägen växlar. Allt detta resonemang kan man gilla. 

Men man kan ej gilla, att museiflyttningar i Kristiania 

och Berlin af kommittén anses såsom jämförbara, I 

Kristiania har det väckt motstånd, att man skall lägga 

dess naturhistoriska museum i Tören, det är dock blott 

2 km. från Stortingsbyggnaden, som väl är centrum. 

I Berlin är det 1883—89 uppförda Museum fur 

Naturkunde föreslaget att flyttas till Steglitz »omkring en 

half timmes järnvägsresa från staden», säger kommittén. Ja, 

det är ju möjligt, att man från någon punkt i staden kan 

använda en halftimme dit äfven på järnväg; men Steglitz 

ligger dock blott 8 kilometer -från Unter den Linden och 

från Potsdamer Bahnhof taga tågen ej en kvart. Dess¬ 

utom äro förhållandena i en storstad som Berlin, där man, 

hur man än bör, ofta måste anlita den präktiga Stadtbahn,. 

helt andra, än de blifva här på ännu 100 år— skola vi 

hoppas. 

Som hvar och en kan inse, komma museibesökare att 

minskas, ju längre bort byggnaden ligger, detta medgifver 

äfven kommittén. Frågan är nu i hvad mån den olägen¬ 

heten kan uppvägas af andra med flyttningen förenade 

fördelar. 

Riksmusei-intendenter ha i en skrifvelse till akade¬ 

mien 1890 sagt bland annat följande, som kommittén 

citerade, nämligen att »det med tilltagande allvar blifvit 

yrkadt på, att inom det naturhistoriska museum livarje större 

afdelning bör vara delad i två delar, en för den kunskaps¬ 

sökande allmänheten, e7i annan för den vetenskapliga forsk¬ 

ningen». Detta är med framgång tillämpadt i flera utländ¬ 

ska museer, och har .vunnit erkännande. Vidare heter 

det: »Inom den för allmänheten icke tillgängliga afdelningen 

för vetenskapligt arbete förvaras den öfvervägande starkt växande 

mängden af museets föremål.» 

I detta uttalande synes idén ligga till en lösning, 

som borde i hufvudsak kunna tillfredsställa alla parterna, 

nämligen två skilda byggnader. En inne i staden på nå¬ 

gon af akademiens nuvarande tomter eller annan välbe- 

lägen plats, med den för allmänheten afsedda delen af de 

naturhistoriska samlingarna, samt hela etnografiska sam¬ 

lingen (hvilka båda växa långsamt), och en eller ett par 

föreläsningssalar. Den rent vetenskapliga afdelningen kunde 

då ligga lugnt och fridfullt på landet tillsammans med 

Nobelinstituten och hafva god plats för utvidgning. Om 

en eller annan extra tjänsteman behöfde anställas för att 

sköta stadsafdelningen, så vore det väl betaldt genom den 

fördelen, att muséerna nu som förr blefve lätt tillgängliga 

äfven för skolungdomen. Ty hur goda spårvägskommu- 

nikationer Bergielund än får, blir det alltid omständligt 

att ofta resa dit med skolklasser. 

En tanke, som ofta smyger sig fram, då man läser 

kommittébetänkanden, om den också ej särskildt gör det 

i detta fall, är, att rätt ofta de af högre myndigheter till¬ 

satta kommittéernas arbeten till sina resultater äro ganska 

negativa. Såsom exempel härå må anföras den kommitté, 

som först skulle behandla platsfrågan för 1897 års ut¬ 

ställning. Den fann Friesens park ensamt möjlig och Lejon¬ 

slätten alltför liten, och det var en enskild förslagsställa¬ 

res geni, som gjorde Lejonslätten antaglig och skaffade 

den kanske bästa utställningsplats, någon stad haft. Ännu 

ett exempel, Teaterkommittén visade, att den gamla dra¬ 

matiska teatern ej utan enorma kostnader kunde fort- 
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farande användas, så att enda räddningen var Svenska 

teaterns inköp. Icke desto mindre visades omigen på 

enskildt initiativ, att det mycket lätt utan enorma kostna¬ 

der kunde gå för sig att tillsvidare använda gamla Dra¬ 

maten. 

Det är tydligt nog, att vid tillsättandet af dessa kom¬ 

mittéer ingalunda alltid sakkunskap utan helt andra grun¬ 

der göra sig gällande och detta ofta på initiativets be¬ 

kostnad. Dessutom äro kommittenterna ofta bundna af 

de väljandes och egna förutfattade meningar samt framför 

allt rädda att framkomma med något uttalande, som kan 

stöta någon eller från formsynpunkt kritiseras. Det ut¬ 

låtande, som under sådana förhållanden afges, skrapas 

framför allt omsorgsfullt fritt från alla fel. 

Men då man vet, att intet godt kan finnas utan att 

hafva något ondt med sig, så är det klart nog, att ut¬ 

låtandet äfven ofta saknar alla förtjänster. Det säger just 

intet alls. 

Bättre då att få ett opus med öfverdrifter, fel och 

förtjänster. Felen kunna kanske genom nya bearbetningar 

reduceras och då återstå förtjänsterna som hufvudsak. 

Hur detta förhållande skall kunna uppnås, är ej 

godt att säga, men mycket skulle säkert vinnas genom att 

gifva mera offentlighet af viktigare frågor, äfven i deras 

mera outredda stadier. Därigenom skulle folk med goda 

idéer få tillfälle att visa dessa, utan att för detta ända¬ 

mål behöfva vara personligen bekanta med några invigda 

stöttepinnar. Ofvan anförda sätt att behandla frågor 

skulle säkert föranleda en mängd missförstånd och obefogad 

kritik, af blott påtänkta saker, men det vore väl betydligt 

bättre, än att redan utförda saker bli föremål för en befo¬ 

gad knlik. Rudolf S. Énblom. 

NYARE BYGGNADSVERK. 

Nybvggnade/ för Göteborgs elektriska spåivägar. 

Plansch g. 

/^Amkastningen från hästtrafik till elektrisk drift vid Göte- 

borgs spårvägar, hvilket senare arbetssätt nu pågått i 

snart ett halft år, har nödvändiggjort betydande husbygg¬ 

nader, hvaribland kraftstationen och hufvudvagnstallarna 

intaga första rummen. Utom dem hafva tillkommit reserv¬ 

stallar på två ställen, växlingskiosk m. m. 

Kraftstationen är förlagd på kvarteret i hörnet af 

Skeppsbron och Rosenlundsgatan, sålunda ungefär i cen¬ 

trum af det långsträckta spårvägsnätet med bekvämt läge 

för tillförsel af kol och andra förbrukningsartiklar. Dock 

är grundbotten här dålig, blöt, stundom jäsande lera, 

hvadan grundläggningen för den mycket olika belastande 

byggnadsmassan medfört tidsutdräkt och betydande kost¬ 

nader. 

Byggnadens hufvuddelar äro pannrummet (c:a 365 

m.2 med höjd intill takfoten af 10 meter) och den där- 

invid liggande maskinsalen (resp. 290 m.2 och 9,5 m.). 

Härtill komma i två våningar anlagda ackumulatorrum, 

verkstads- och magasinrum samt rum för personal och för 

öfvermaskinisten, alla dessa senare i lägre byggnader in¬ 

vid de förstnämnda, hvarigenom möjliggjorts ökad ljus- 

insläppning för de stora salarne. 

Grundläggningsarbetet har utförts med 11 —15 meter 

långa pålar, hvarpå stampats beton. Svårigheterna vid 

grundläggningsarbetet hafva ökats därigenom, att ångskor- 

stenen, vägande cirka 250 ton, måst förläggas inuti ång- 

pannerummet. Det stora djup — 51/2 meter under mar¬ 

ken — hvarpå skorstenens grundmursbotten behöfde för¬ 

läggas, samt skorstenens nära grannskap med vidliggande 

murar, hvilket omöjliggjorde fristående grundläggning, för¬ 

anledde omfattande användning af beton, särskildt under 

dessa delar af byggnaden, I betonen hafva inbäddats 

järnförstärkningar, fördelade under hela byggnaden. Sam- 

manlagdt äro i grunden anbragta cirka 1,400 pålar. 

Byggnadens samtliga golf och bjälklag äro af beton, 

delvis monierbeton, på järnbalkar; maskinrummets golf 

är belagdt med tiles. Under sistnämnda rum är byggd 

en källare om 1,8 meters höjd, för ledningars framdra¬ 

gande. De stora salarnes väggar äro intill 2 meter öfver 

golfvet reverterade med Skromberga plattor; taken äro 

underputsade med Rabitzputs. 

Ytterfasaderna äro klädda med Minnesbergs röda, 

fasadtegel utom i putsade fält samt å delar närmast ga¬ 

tan, där kalksten användts. Taken äro täckta med svart¬ 

plåt, skorstenen är levererad och utförd af Skromberga- 

bolaget. 

Entreprenör för byggnadsarbetet utom grundläggning; 

och skorsten har varit byggmästarefirman A. Kruger & Son., 

Byggnadskostnaden har för grundläggningen uppgått 

till c:a kr. 50,000, och för öfriga byggnadsarbeten kr., 

114,000, summa kr. 164,000, vatten- och afloppsledningar 

icke medräknade. 

Byggnadsarbetet har dragit en tid af 15 månader.. 

Anläggningen, som tills vidare innehåller tre ångpan¬ 

nor och lika många ångmaskiner med tillhörande elektri¬ 

ska generatorer, är afsedd för snar tillbyggnad, hvadan 

gårdsfasaderna äro att anse som provisoriska. 

Vagnstallarne ligga invid spårvägslinjen på Stampen, 

och sönderfalla i tre hufvudafdelningar: de egentliga vagn- 

hallarne, en reparationsverkstad samt kontors- och boställs- 

hus med tillhörande portvaktstuga. 

Vagnhallen, afsedd för femtio motorvagnar och tjugo 

släpvagnar jämte inspektions- och saltvagnar upptager en 

yta af 2,350 kvadratmeter och är täckt med skedtak, där¬ 

ifrån belysningen fördelas öfver rummet. I ungefär en: 

tredjedel af detta är golfvet nedsänkt 1,5 meter till så. 

kallade revisionsgropar, däröfver vagnarne passera på spår, 

uppburna af korta järnpelare. 

Reparationsverkstaden består af mekanisk verkstad, 

smedja med lagergjuteri samt snickare- och målareverk¬ 

stad. Samtliga golf här liksom i vagnhallarna äro af be¬ 

ton, utom i mekaniska verkstaden och smedjan, där kubb- 

golf lagts. 

I kontorsbyggnaden finnas rum för kassörskor, in¬ 

spektörer m. fl. samt för spårvägspersonalen, äfvensom. 

bostadslägenhet för verkstadsföreståndaren. 

Samtliga nu uppräknade lokaler uppvärmas, utoi% bo¬ 

stadslägenheten, med centraluppvärmning (lågtrycksånga)- 
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Kraftstationen för Göteborgs elektriska spårvägar. 

Brudnäs. 

Byggnaden är belägen i Roslagen 

vid stora farleden */4 mil från Östanå, 

och är afsedd så väl till sommar- som 

vinterboställe och har planerats såsom 

ungkarlsbostad. I nedre våningen be¬ 

finna sig hallen, hvardagsrummet, mat¬ 

salen, köket och serveringsrummet, 

en hörnportik för vinter-entrén och 

en större portikveranda1 vettande mot 

söder och sjösidan. 

Våningen i tr. upp upptages af 

öfre hallen, sof- och gästrum, bad och 

toalett; vindsvåningen, helt och hållet 

under takresningen, af ett stort biljard¬ 

rum i midten samt 4 smärre rum för 

tjänare etc., fördelade två och två åt 

hvardera gafvelsidan. Fasaderna äro 

utförda i skottsk röd sandsten med ytor 

i skär putston och taket belagdt med 

tegel. Byggnaden uppvärmes medels 

varmvatten, men därjämte finnas öppna 

murade spislar i nedre hallen, i hvar¬ 

dagsrummet och i biljardrummet samt 

kakelugnar i sofrummen. Belysningen 

försiggår medels anlagdt acetylengas- 

verk. Kostnaden uppgår till cirka 

85,000 kr. Egare är direktör Wilhelm 

Biinsow och byggnadens arkitekt Rag¬ 

nar Östberg. 
* 

Simhallen vid Sturebadet. 

Vi meddela härmed en interiör af 

den nya simhall, som förlidet år öpp¬ 

nades för allmänheten i Badhusaktie¬ 

bolagets etablissement vid Sturegatan. 

Fasaderna äro af 

Minnesbergs tegel, med 

delvis användning af 

puts samt någon kalk¬ 

sten. 

Byggnaden, som 

på entreprenad utförts 

af byggmästarefirman 

F. O. Pettersson & Sö¬ 

ner, har i sin helhet 

kostat 216,000 kr., 

incl. staket, vatten- och 

afloppsledningar, men 

utom spårläggning. 

Ritningar till samt¬ 

liga byggnader hafva 

efter direktör Edströms 

planutkast lämnats af 

undertecknad, hvilken 

ock handhaft öfverled- 

ningen vid utförandet. 

Hans Hedlund. 

* 

Spårvagnsstallarne för Göteborgs elektriska spårvägar. 
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Hela badanstal¬ 

ten har nu un¬ 

dergått en ge¬ 

nomgripande 

ombyggnad och 

utvidgning, hvil- 

ket arbete har 

utförts af arki¬ 

tekten, grefve 

S. Cronstedt, 

hvarvid dock 

speciellt simhal¬ 

lens dekorering 

har varit anför¬ 

trodd åt arkitek¬ 

ten Hj. Molin. 

Motiven till de¬ 

koreringen torde 

vara hämtade 

från den spansk¬ 

moriska arkitek¬ 

turen, hvilka här hafva öfversatts till svenska materia- 

lier: furu i gulaktig färg med hvita insättningar, tälj- 

sten från Handöl, och blått och hvitt kakel. Af intresse 

är här furuns behandling, hvilken tillgått sålunda, att den 

öfverpenslats med en blandning af salpetersyra och salt¬ 

syra, hvilket omedelbart utsatts för stark låga af lödlampa, 

så att syran bränts in i träet. Före denna procedur har 

träet naturligtvis finslipats med sandpapper, hvilket också 

måste ega rum efter bränningen, emedan en del ojämn¬ 

heter däraf uppstått. Sedan ströks allt trävirke med olja 

och skulle sedan vara färdigt, men det visade sig snart, 

att damm o. d. lätt fastnade vid ytan, så att det sedan 

blef nödvändigt att mattfernissa den. Denna metod lär 

sedan med fördel ha användts på några andra ställen i 

staden. På detta sätt har en vacker gulaktig ton erhållits 

på träet, samt blifvit den genomgående grundfärgen, mot 

hvilken det gröna vattnet gör vackert afbrott. På teck¬ 

ningen synes en präktig lampa nedhängande från taket. 

Brudnäs. 

REDOGÖRELSE FOR VERKSAMHETEN INOM 

SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS AF= 

DELNING FÖR HUSBYGGNADSKONST 

AR 1902. 

T Tnder år 1902 har Afdelningen för Husbyggnadskonst 

i enlighet med den uppgjorda arbetsplanen haft 14 

ordinarie sammankomster. Bland de frågor, som vid 

dessa sammankomster, äfvensom vid de under Afdelnin¬ 

gen arbetande utskottenas och kommittéernas sammanträ¬ 

den varit före, äro att nämna: 

Den sedan flera år tillbaka inom Afdelningen alltid 

med intresse omfattade frågan rörande regleringen af 

Stockholms stadsplan, som under året kanske i någon 

mån förts framåt. Frågan inleddes genom att inom Af¬ 

delningen såsom diskussionsämne uppsätta: »Lämpligheten 

af att underkasta den för Stockholms stad fastställda stads¬ 

planen partiell revision, särskildt med afseende fäst vid 

Denna är ännu 

icke utförd, men 

för öfrigt är i all¬ 

mänhet simhal¬ 

len utförd så, 

som teckningen 

visar, hvilken är 

af arkitekten Hj. 

Molin pennteck 

nad i tusch efter 

hans första skiss 

till hallens an¬ 

ordning och de¬ 

korering. 

K. A. B—n. 

KOK 

;£/tv45v?//yc 

nu*i- 

Brudnäs. 
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möjligheten att erhålla lämpliga tomter för monumental¬ 

byggnader och att i och för detta ändamål anordna offent¬ 

liga täflingar.» Vid diskussionen öfver detta ämne fram¬ 

hölls med skärpa de många felen i vår stadsplan samt 

med hvilken brist på hänsyn till de enklaste estetiska for¬ 

dringar detaljerna i denna stadsplan utfördes samt huru¬ 

som i densamma för monumentalbyggnader inga platser 

funnes reserverade. Önskvärdheten af en sakkunnig och 

opartisk utredning af alla nu sväfvande byggnadsfrågor 

rörande respektive byggnaders förläggande framhölls äfven. 

För att såvidt möjligt utreda frågan tillsattes af Af- 

delningen en kommitté, hvilken skulle till Afdelningen in¬ 

komma med betänkande. Denna kommitté har ännu ej 

afslutat sitt arbete. 

Frågor rörande Afdelningens tidskrift hafva under 

året flerfaldiga gånger sysselsatt Afdelningen. Det rörande 

tidskriften kanske viktigaste beslutet är, att Afdelningen 

ämnar af densamma utgifva en bokhandelsupplaga, hvilken 

skulle genom lämplig firma distribueras. Ehuru nämnda 

beslut ännu ej, af formella skäl, kunnat vinna föreningens 

styrelses godkännande, är att hoppas, att detsamma dock 

framdeles må kunna sättas i verkställighet. 

Lämpligheten af den föreslagna stålbron mellan Drott¬ 

ninggatan och Helgeandsholmen har Afdelningen under 

tvänne olika sammanträden diskuterat och efter sakkunnig 

utredning ur såväl estetisk som konstruktiv synpunkt, i 

denna vår stads framtida utseende så viktiga fråga, gifvit 

sin styrelse i uppdrag inkomma till Afdelningen med för¬ 

slag, huru Afdelningen skall förfara, för att om möjligt 

få den föreslagna stålbron ersatt med en dylik bro af sten. 

Ett glädjande bevis på förtroende är, att Afdelningen 

på föranstaltande af sin ordförande af byggnadsdelegerade 

för den föreslagna domstolsbyggnaden å kv. Eldkvarnen 

fått i uppdrag uppgöra förslag till ordnandet af täflan i 

och för nämnda byggnad. Frågan är till en kommitté 

för utredning hänskjuten. 

I sin arbetsordning har Afdelningen gjort den för¬ 

ändring, att dess styrelse skall framdeles bestå af fyra i 

stället för som hittills af blott tre ledamöter. 

Afdelningen har äfven under året bildat en, tills¬ 

vidare af dess styrelse förvaltad, kassa, till hvilken vore 

meningen, att hufvudsakligen frivilliga bidrag framför allt 

från pristagare och prisdomare i arkitekturtäflingar skulle 

inflyta. Denna kassa utgör vid årets slut 525 kr. 



Byggnadssamfundets donationsfonds behållning vid 

årets slut är omkring 5 000 kr. 

Under året inom afdelningen hållna föredrag och 

förda diskussioner äro förutom här ofvan berörda ärenden 

följande: 

»Om Irländsk ornamentik» af doktor B. Salin. 

Meddelande om Svenskt- Induslri- och Handelsmuseum af in- 

geniör K. Sondén. 

»Om äldre och nyare träbyggnader» af arkitekt K. Enblom. 

Om Kristiania stads nya byggnadsordning af stadsarkitekt Salin. 

Ekonomien vid villastäder af arkitekt P. Plallman. 

Olika metoder för byggnaders uppmätning af arkitekt R. Enblom. 

Nyare fynd belysande äldre grekisk byggnadskonst af prof. O. 

Montelius. 

Meddelande om de uppgjorda broförslagen mellan Drottning 

gatan och Helgeandsholmen af ingeniör C. PI. Frsenell. 

Utställda vid årets sammankomster ha följande arbe¬ 

ten varit: 

Resestudier och fotografier från Niirnberg. 

Resestudier frän Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland af 

arkitekt C. Lindholm. 

Skisser till badhusbyggnad i Gefle af arkitekt A. Johansson. 

Skisser till dekorativa föremål af arkitekt J. Wahlman. 

Ritningar till Bergviks sulfitfabrik m. m. af arkitekt Cronstedt. 

Ritningar till huset n:r 14 A Ilandtverkaregatan af arkitek¬ 

terna Dorph & Höög. 

Skisser till nybyggnad för A. B. Stockholms Ilandelsbank af 

arkitekt A. Johansson. 

Ritningar till en del Stockholmsbyggnader utlörda af arkitek¬ 

terna Hagström & Ekman. 

Ritningar till utvidgning af varmbadhuset vid Sturegatan af 

arkitekterna Cronstedt & Molin. 

Tä fl i ngsri t n i ngar till standar och kårmärke för Tekn. Högsko¬ 

lans elevkår. 

Täflingsritningar till nytt stadshus för Piteå stad. 

Resestudier från Spanien, Italien och Grekland af arkitekt 
Hj. Molin. 

Ritningar till kyrka i Stugsund, begrafningskapell i Söderhamn, 

portal för Enköpings kyrkogård m. m. af arkitekt F. Falkenberg. 

Ritningar tdl Skånska Handelsbanken i Malmö af arkitekt Th. 
Wåhlin. 

Täflingsr.tningar för Göteborgs Ilögsko’a. 

Täflingsritningar för ny kyrka i Örnsköldsvik. 

Arkitekten Torngrens efterlämnade skisser. 

Täflingsritningar för Bankaktiebol. Stockholm —öfre Norrlands 
nybyggnad. 

Förslag till ordnandet af villastad utanför Göteborg af arkitekt 

P. Hallman. 

Förslag till kommunal- och rådhus å Plötorgstomterna af arki¬ 

tekt Ringström. 

Ritningar för boställshus vid Brudnäs samt villa vid Tureberg. 

af arkitekt R. Östberg. 

Fotografier efter af arkitekt Agi Lindegren utförda bokband 

Träskulpturer för Tjolöholm af arkitekt L. Wahlman. 

Ritningar till Stockholmsbyggnader af arkitekt. Dorph & Höög. 

Ritningar till bro mellan Drottninggatan och Helgeandsholmen 

af ingeniör Frtenell. 

Fotografier af moderna franska broar 

hörslag till reglering af ett område invid Södertelje af ark. 
Hallman. 

Följande scioptikonbilder, delvis förevisade i sam¬ 

band med förutnämnda föredrag, hafva visats: 

Fran Niirnberg af stadsarkitekt Salin. 

En del träbyggnader af arkitekt R. Enblom. 

Fran Wiirtzburg, Hildesheim, Mainz och Augsburg af stads¬ 

arkitekt Salin. 

hör att visa olika metoder vid byggnaders uppmätning af arki¬ 

tekt R. Enblom. 

Från rådhuset i Köpenhamn af arkitekt R. Enblom. 

Fran Spanien och Marocko af artisten Wallén. 

Från gamla Stockholm af stadsarkitekt Salin. 

1 ill föredraget nyare fynd belysande äldre grekisk byggnads¬ 

konst af prof. Montelius. 

En del äldre och modärna broar af major P. A. Lindahl, 

Under året äro till medlemmar i Afdelningen invalda: 

arkitekt I. Tengbom, 

» G. Rasmussen, 

ingeniör N. O. Gellerstedt samt 

arkitekt E. Torulf. 

Genom dödsfall har afdelningen förlorat två af sina 

medlemmar nämligen arkitekten E. Törngren och ingc- 

niören C. O. Wengström. 

Medlemmarnes antal vid årets slut utgöra 136. 

Styrelsen under året har utgjorts af: 

ordförande prof. I. G. Clason, 

v. ordförande arkitekt G. Wickman, 

sekreterare arkitekt E. Eallerstedt. 

Utskottets medlemmar voro: 

Konstutskottet: G. Améen, A. Johansson, Th. Thorén, 

L. Wahlman och C. Westman. 

Tekniska utskottet: S. Cronstedt, W. Dahlgren, R. En¬ 

blom, E. Stenhammar och F. Zettervall. 

Författningsutskottet: G. Hagström, P. Hallman, G. Her¬ 

mansson, K. .Salin och F. Örtenblad. 

Litteraturutskottet: R. Enblom, Ax. IJndegren, G. Lin¬ 

gren, E. Törngren och R. Östberg. 

Klubbutskottet: A. V. Fagerström, A. Forsberg, K. Pe¬ 

terson, B. Svensson och S. Westholm. 

Klubbmästare har varit B. Svensson och redaktör för 

Arkitektur och Dekorativ konst K. A. Berlin. 

Sekreteraren. 

-- 

DE NYA BROARNA TILL HELGEANDSHOLMEN. 

Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbygg¬ 

nadskonst diskuterade för någon tid sedan frågan om 

materialet för de blifvande broarne öfver Stora och Lilla 

Norrström till Helgeandsholmen, hvarvid beslöts att göra 

ett uttalande i frågan. Den 3 febr. inlämnades till Kongl. 

Maj:t afdelningens skrifvelse, som är ställd till Teknolog¬ 

föreningens styrelse. Skrifvelsen är af följande lydelse: 

Till 

Svenska Teknologföreningens Styrelse. 

Sedan Fullmäktige i Riksbanken och Riksgäldskontoret 

till Kongl. Maj:t inkommit med underdånig skrifvelse, 

hvaruti anhålles om nådigt tillstånd att öfver Stora Norr 

ström få anlägga en bro af stål i tre spann i enlighet 

med företedda förslagsritningar, har Svenska Teknolog¬ 

föreningens Afdelning för Husbyggnadskonst blifvit i till¬ 

fälle taga del af nämnda skrifvelse jämte förslagsritningar. 

Afdelningen har med anledning däraf upptagit till diskus¬ 

sion de önskemål, som rimligtvis kunna framställas vid 

planläggandet af ett för hufvudstadens värdiga utseende 

så viktigt företag. Härvid har allmänt med värme fram¬ 

hållits önskvärdheten af, att ifrågavarande bro, äfvensom 

den öfver Lilla Norrström, måtte blifva utförd af sten i 

stället för af stål, såsom Fullmäktiges förslag afser. Det 

har äfven med sakkännedom blifvit påvisadt, hurusom man 

numera, såväl inom landet, som i synnerhet i utlandet, 

vid nyare brobyggnader mer och mer öfvergifver järn- 

och stålkonstruktioner och med fördel anlitar sådana af sten. 

Svenska Teknologföreningens Afdelning för Väg- och 

Vattenbyggnadskonst har också anslutit sig till denna me¬ 

ning, dä den vid sammanträde den 12 januari 1903 fat¬ 

tat följande resolution : 
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»Afdelningen uttalar Önskvärdheten af, att broarna 
öfver Norrström i Drottninggatans förlängning utföras af 
stenmaterial.» 

I Kongl. Öfverintendentsämbetets utlåtande om 
ifrågavarande brobryggnad tror Afdelningen för Husbygg¬ 
nadskonst sig kunna finna stöd för sin uppfattning, i det 
Kongl. Ämbetet, som endast varit i tillfälle se Fullmäk¬ 
tiges stålbroförslag, drager i tvifvelsmål, »huruvida an¬ 
bringandet af en järnbro mellan Norrmalm med dess sten¬ 
byggnader och å den andra sidan Helgeandsholmen med 
dess ännu mera utpräglade och fordrande stenarkitektur 
må vara en lycklig lösning i estetiskt hänseende», och 
finner Ämbetet sig slutligen endast med tvekan kunna 
lämna förslaget utan erinran. 

Af det sålunda anförda torde framgå, i huru hög 
grad det vore önskvärdt, frågan såtillvida lämnades öppen, 
att genom vidare utredning visshet kunde vinnas angående 
lämpligaste materialet för brospannens utförande. 

Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbygg¬ 
nadskonst- får därför vördsamt hemställa, det Styrelsen be¬ 
hagade hos Kongl. Maj:t anhålla, att, därest Kongl. Maj:t 
i nåder ej finner hinder föreligga mot uppförandet af en 
bro öfver Stora Norrström med användandet af tvenne 
bropelare af den beskaffenhet, Fullmäktiges förslag inne¬ 
bär eller eventuelt dylika med afvikande form och ut¬ 
seende ehuru ej förorsakande större hinder för vattenaf- 
loppet, det i öfrigt må få bero, huruvida brons spann 
skola utföras af stål eller sten. 

Stockholm d. 30 jan. 1903. 

För Svenska Teknologföreningens Afdelning för 
Husbyggnadskonsl. 

I. GUST. CLASON. 

Gust. Åmeen. 

RÅDHUSFRÅGAN I STOCKHOLM. 

Sedan drätselnämndens första afdelning begärt Sven¬ 
ska Teknologföreningens yttrande angående sättet för an¬ 
ordnande af täflan om ritningar till rådhusbyggnad i k v.. 
Eldkvarnen har föreningens styrelse till drätselnämnder!' 
öfverlämnat såsom sitt yttrande.följande skrifvelse från Af¬ 
delningen för Husbyggnadskonst: 

Till 

Svenska Teknologföreningens Styrelse. 

Sedan Drätselnämndens Första Afdelnings delegerade 
för kommunalbyggnadsärenden i skrifvelse till Svenska 
Teknologföreningen den 9 december 1902 gjort hemställan 
angående ordnandet af pristäflan i och för »uppförandet 
å delar af kvarteret Eldkvarnen samt möjligen erforderlig, 
staden tillhörig, angränsande mark af ett rådhus», har 
Föreningens Afdelning för Husbyggnadskonst på grund 
af remiss från Föreningens styrelse upptagit frågan till be¬ 
handling. Afdelningen har därvid rörande nämnda täflan 
funnit sig böra föreslå: 
att till täflan inbjudas uteslutande svenska arkitekter; 
att täflan anordnas såsom dubbel, d. v. s. en föregående 

allmän och en efterföljande begränsad; 
att båda täflingarna äro anonmya; 
att med hänsyn till den allmänna täflan: 

t:o. så stor frihet som möjligt gifves de täflande, äfven 
med öfverskridande af kvarteret Eldkvarnens grän¬ 
ser, såväl beträffande byggnadens förläggande, som 
omgifvande trafikleders och öppna platsers ordnande; 

2:0. följande ritningar begäras: situationsplan i skala 
1 : 1,000, planer af våningarna, sektioner och tre 

fasader i skala 1 : 400, en fasad i skala 1 : 200, 
samt perspektiv af byggnadens yttre; 

3:0. inga pris utdelas; 
4:0. författarne till inkomna, förtjänstfulla förslag inbjudas 

till den begränsade täflan; 
5:0. de förslagsställare, som tillerkänts rättighet omtäfla, 

men möjligen icke äro härtill villiga, ega för sina 
förslag erhålla skälig ersättning, och må i afgående 
tältandes ställe annan utses; 

att med hänsyn till den begränsade täflan: 
1:0. endast deltagare i den allmänna täflan inbjudas och 

till ett antal af minst åtta; 
2:0. byggnadens läge bestämmes och programmet i möj¬ 

ligaste mån detaljeras; 
3:0. samtliga ritningar begäras i skala 1 : 200; 
4:0. de inbjudna deltagarne ersättas med 1,500 kronor 

hvardera, hvarförutom ett pris å 3,500 kronor till¬ 
delas författaren till det af prisdomarne såsom bäst 
ansedda förslaget och dessutom bland de öfriga del¬ 
tagarne, på det sätt prisdomarne finna lämpligast, 
fördelas 5,000 kronor; 

att, såväl efter den allmänna som efter den begränsade 
täflan, de inkomna förslagen offentligen utställas; 

att utaf prisdomarna, som för båda täflingarna äro de¬ 
samma och till antalet sex, Drätselnämndens Första 
Afdelning utser tre, hvaraf en svensk och en utländsk 
arkitekt, Magistraten utser två samt Svenska Teknolog¬ 
föreningens Afdelning för Husbyggnadskonst en; 

att i fall af lika röstetal vid en frågas afgörande, den åsikt 
må vara gällande, som biträdes af flertalet fackmän; 

samt slutligen att de, af Byggnadssamfundet den 1 febr. 
1887 antagna ordningsreglerna för pristäfiingar i ar- 
kitektur, i alla öfriga tillämpliga delar följas. 

Stockholm d. 30 jan. 1903. 

För' Svenska Teknologföreningens Afdelning för 
Husbyggnadskonst. 

I. GUST. CLASON. 
< 1 

Gust. Améen. 
-0®C- 

MED ANLEDNING AF KJÖBENHAVNS NYA 

RÅDHUS’ INVIGNING 

har från Svenska Teknologföreningens Afdelning för Hus- 
byggnadskonst en skrifvelse tillsändts byggnadens arkitekt, 
M. Nyrop, uttryckande afdelningens sympatier och tack- 
samhetskänsla för detta hans verk med följande innehåll: 

Till 

Arkitekten Martin Nyrop. 

Den dag, då Rådhusbyggnaden i Kjöbenhavn inviges, 
är för nordens alla arkitekter och vänner af konst en be¬ 
märkelsedag, Danmark och därmed hela Skandinavien 
mottager då en gåfva af oskattbart och bestående värde. 

Med detta edert verk, framsprunget ur snillets ska¬ 
pande kraft, bärande prägeln af den mest kärleksfulla 
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omtanke i smått som stort, har Ni rest Eder och Edert 

fosterland ett monument, som för alla tider skall blifva 

en källa till konstnärlig glädje och lärdomsrik väckelse. 

Till de många bevis på sympati och erkännande, 

som vid detta tillfälle från skilda håll ägnas Eder, vilja 

svenska arkitekter, representerade af Svenska Teknolog- 

föreningens afdelning för Husbyggnadskonst, härmed foga 

uttrycken af sin varma beundran och tacksamhet. 

Stockholm den 12 Januari 1903. 

A Svenska Teknologföreningens afdelnings för Hus¬ 

byggnadskonst vägnar. 

I. G. CL ASON 

Ordförande. 

G. Ameen. 

Sekreterare. 

På denna skrifvelse har från arkitekten M. Nyrop 

följande svar ingått: 

Til 

Svenska Teknologföreningens 

Afdelning för Husbyggnadskonst. 

Jeg har i Dag modtaget Deres mrede Skrivelse af 

i2:te Januari 

Jeg tillader mig at sende Svenska Teknologförening¬ 

ens Afdelning för Husbyggnadskonst min hjerteligste Tak 

for dette smukke Bevis paa Sympati hvormed man fra 

Stockholm har htedref mig 1 Anledning af det förste By- 

raadsmöde i det ny Raadhus. 

Og at Svenske Arkitekter hvis mandige og dygtige 

Kunst jeg har laert at kjende og beundre har kunnet ud- 

tale sig saa varmt om mit Arbeide, fylder mig baade med 

Forundring og Gltede. M. Nyrop. 

-<SS>—c— — 

MARIAKYRKAN I VESTERÅS. 

Tj^n af en arkitekt skrifven konsthistorisk uppsats förefaller 

lika otymplig, som man tänker sig en byggnadsrit¬ 

ning utförd af en konsthistoriker. Den senare kan ju 

tänka sig en byggnad, men för att 1 detalj sätta den på 

papperet saknas honom nog smidighet i handen och den 

speciella kunskapen. Arkitekten befinner sig i samma be¬ 

lägenhet, då han skall nedskrifva en bok, hvarpå publika¬ 

tionen, Mariakyrkan i Vesterås, är ett exempel in folio, och 

härvidlag hjälper ej handgjordt papper eller dyrbart tryck. 

Så länge man kan följa arkitekturfragmenten i bygg¬ 

naden och kombinera dessa, kan han nog reda sig, men 

då han invecklar sig i den historiska urkundsforskningen, 

i tydande af inskrifter och dylikt, känner han sig så, som 

jag föreställer mig den lärde arkeologen nar det, då han 

vill med ritstiftet återge de ornament, han beskrifvit. »Att 

säga tulipanaros går nog an, men att göra’n.» 

Dessutom komma vid utgifvandet af en bok en del 

rent tekniska svårigheter, som man icke från början tänkt 

på, såsom till exempel korrekturläsningen, som i detta fall, 

oaktadt hjälp, förorsakat många och förargliga tryckfel 

isynnerhet under bilderna. 

Mitt arbete har i allmänhet erhållit fördelaktiga och 

sakkunniga anmälningar, och isynnerhet har doktor K. H. 

Karlson i Vestmanlands läns tidning skrifvit en utförlig 

och sakrik uppsats om detsamma. Han har där påpekat 

ett par historiska misstag, som jag begått, till följd af att 

jag härvidlag ej har gått till de historiska källorna, utan i 

Stället litat på föregående författares uppgifter. Likaså 

har han angifvit ett par felläsningar, som jag härmed får 

erkänna. 

Ett misstag, som jag i egenskap af arkitekt mest 

känner inig generad öfver, har för mig enskildt påpekats 

af den allkunnige bibliotekarien Harald Wieselgren. 1 

kapitlet om konung Erik NIV:s graf omtalas flera gånger 

öfverintendenten »Fredenhielm», med hvilken naturligtvis 

afses dä varande öfverintendenten Karl Fredrik Freden- 

heirn, ett slarfvigt misstag, för hvilket jag beder hans 

minne om ursäkt. 

I afseende på mina rekonstruktionsförsök af äldre 

byggnadsdelar hade måhända litet mera arkeologisk grund¬ 

lighet varit af nöden, emellertid har jag i detta fäll hål¬ 

lit mig till de äldre kyrkorna, Mariakyrkan i Sigtuna och 

kyrkan i Sko, som förefallit mig härvidlag typiska. I 

detta sammanhang kan jag ej underlåta att påpeka, hvil¬ 

ken modern arkitektonisk fläkt inkom i Sverige med Upp¬ 

sala domkyrkas byggande, då man besinnar, att denna 

byggnad uppstod ungefär samtidigt som biskop Karls till¬ 

byggnad till Vesteråsdomen, och jag finner häruti ytter¬ 

ligare ett bevis på den förres franska förebilder och fran¬ 

ska arbetsledare. 

En mild kritiker bör sluta sitt omnämnande af ett 

arbete med en liten blomma till författaren. Denna lilla 

blomma vill jag dock här i stället räcka till mina före¬ 

gångare och kolleger, Ad. Kjellström med sin Nikolai- 

kyrkan i Örebro och Fredrik Lilljekvist med sin Sträng¬ 

näs och dess domkyrka. Och ni öfriga, opröfvade kam¬ 

rater inom kåren tänken på, att ni litet hvar ha en oupp¬ 

fylld plikt mot den inhemska byggnadskonsten att fylla 

efter bästa förmåga och att: 

Ut desint vires, tamen est laudandu voluntas. 

Mariakyrkan i Vesterås är utgifven af Warner Silfver- 

sparres Nya grafiska Anstalt, som äfven utfört de till ett 

50-tal uppgående helsidesljustrycken och de till dubbla 

antalet uppgående klichéerna af pennteckningarna i texten 

och vittna dessa om denna firmas direktörs, Axel Liljas 

intresse och uppoffring, då det är fråga om att sprida 

vackra publikationer, hvarom hans föregående böcker, Hed¬ 

vig Eleonoras Drottningholm och Konstsamlingarna på de 

kungl. slotten äfven bära vittne. Agi. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten K. A. Berlin, 

Hamngatan 8, Stockholm. (A. T. Brunkeb. 20 26.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Sundsvalls Enskilda banks nybyggnad, Fredsgatan N:r 22, Stockholm. 

»Vetenskapsakademiens naturhistoriska riksmuseets och Vetenskaps¬ 

akademiens Nobelinstituts byggnadsfråga». 

Nyare byggnadsverk : 

Nybyggnader för Göteborgs elektriska spårvägar; 

Brudnäs; 

Simhalien vid Sturebadet. 

Redogörelse för verksamheten inom Svenska Teknologföreningens 

Afdelning för Husbyggnadskonst år 1902. 

I)e nya broarna till Helgeandsholmen. 

Radhusfrågan i Stockholm. 

Kjöbenhavns nya rådhus’ invigning. 

Mariakyrkan i Vesterås. 



PL. 5. 

SUNDSVALLS ENSKILDA BANKS NYBYGGNAD, STOCKHOLM. 

Arkitekt G. WICKMAN. 

FASAD MOT FREDSGATAN. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 2. 
Centraltr., Sthlm_ 
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PL. 7. 

SUNDSVALLS ENSKILDA BANKS NYBYGGNAD, STOCKHOLM. 

Arkitekt G. WICKMAN. 

PORTAL MOT FREDSGATAN. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 2. Centraltr., Stlilm. 
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PL. 9 

1 1 -tl-.l 1 4-T r m T T T T T& 
KRAFTSTATIONEN. 

SPÅRVÄGSSTALLARNE. 

NYBYGGNADER FÖR GÖTEBORGS ELEKTRISKA SPÅRVÄGAR. 

Arkitekt HANS HEDLUND. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 2. Centraltr., Still n.. 





ARKITEKTUR 
OCH 
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X 'Tya tider medföra nya seder och behof. Nya fordrin- 
^ gar uppställas för det borgerliga lifvets och samhälls¬ 

kroppens rätta funktionerande. Samhällena utvecklas has¬ 
tigt nu för tiden, så¬ 
väl de stora som de 
små, deras organisation 
och förvaltning måste 
följa med det allmänna 
framåtskridandet och 
från forna tiders ofta 
primitiva och patriar- 
kaliska förhållanden, 
särskildt i fråga om 
styrelsesättet, har nu 
den noggranna ordning 
och stränga ämbets- 
mannasynpunktinträdt, 
hvilka äro så karaktä¬ 
ristisk a för vår prakti ska 
tid. Hvad särskildt för- 
samlingsvården angår, 
där fordom den världs¬ 
liga delen inskränkte 
sig till ganska anspråks¬ 
lösa skrifverier, har 
denna utvecklats där¬ 
hän, att pastorsexpe¬ 
ditionen numera blifvit 
ett ganska betydande 
ämbetsverk, hvars chef, 
kyrkoherden, utom sin 
ställning som försam¬ 
lingens själasörjare, äf- 
ven måste besitta kun¬ 
skaper och erfarenhet 
i en god del af hvad 
till statens och kommunens förvaltning hörer. 

Alla de olika verksamhetsfält, hvarpå församlings- 
vården verkar, behöfva stora, praktiskt inredda och väl 
belägna lokaler till sitt förfogande. Detta har dock här 

Maria församlingshus. 

i Stockholm hittills varit långt ifrån fallet. Från 1700- 
talet härstamma de byggnader, som, då kanske lämpliga 
till pastorsexpedition och möteslokal för församlingens 

styrande män, ännu till 
våra tider fått tjänst¬ 
göra, under det att 
församlingarna mång¬ 
dubblats och styrelse¬ 
sättet förändrats genom 
uppdelning i underaf- 
delningar af förutva¬ 
rande expeditioner och 
genom nya, som till¬ 
kommit. 

Följden därutaf har 
visat sig däri, att för¬ 
samlingarnas styrande 
blifvit trångbodda i 
sina hus, olika verk 
fått flytta ut och så 
hafva alla blifvit sprid¬ 
da rundt om i oftast 
förhyrda lokaler. Att 
detta är i hög grad 
olägligt, är ju helt 
naturligt, då man be¬ 
tänker det intima sam¬ 
arbete, som ofta for¬ 
dras mellan dem, att 
ofta tjänstemän äro 
anställda i flera af 
församlingarnas verk, 
samt att det i ekono¬ 
miskt afseende skulle 
ställa sig ofördelaktigt, 
etc. 

Tvänne församlingar hafva därför nu kommit på den 
goda idén att bygga sig egna hus, i hvilka de kunna samman¬ 
föra alla för församlingen nödvändiga lokaler och därigenom 
bringa ordning och reda i alla lokal- och bostadsfrågor. 
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För att när¬ 

mare kunna påvi¬ 

sa, hvad ett dylikt 

församlingshus bör 

innehålla, blir det 

därför nödvändigt, 

att med några ord 

belysa alla de olika 

grenar, inom hvil- 

kaförsamlingslifvet 

verkar. Som rent 

embetsverk tjänst¬ 

gör pastorsexpeditio¬ 

nen, där ju alla 

kyrkoböckerna fö¬ 

ras och där allt 

som rör barndop, 

konfirmation, vig¬ 

sel, begrafningar, 

utflyttningar och 

inflyttningar tillför¬ 

samlingen etc. re¬ 

gistreras och nö¬ 

diga papper och 

attester utfärdas. 

Den andliga 

vården tillgodoses 

genom kyrksalen, 

där konfirmations¬ 

undervisning eger 

rum; den använ¬ 

des ock, då för¬ 

samlingen vid 

kyrkstämma är 

kallad att besluta 

om sina angelä¬ 

genheter, samt vid 

andra för försam¬ 

lingens intressen 

hållna möten, så¬ 

som öfningslokal 

för kyrkans sång¬ 

kör etc. För den andliga vården tjänar ock bibliotek, där 

goda böcker utlånas till församlingsbor. 

Till förvaltningen hör vidare kyrko- och skolrådens 

sessionssalar, där de kyrka och skola rörande ärendena 

dryftas och behandlas, innan de föreläggas kyrkostäm¬ 

man, kyrkovärdarnes rum, och fattigvårdens expedition. Väl¬ 

görenheten, hvilken här representeras af fattigvården, är 

en viktig sida af församlingslifvet, hvilken dock ej ännu 

utvecklats till, hvad den borde vara. Fattigvård i in¬ 

skränkt bemärkelse har nog länge varit en viktig för¬ 

samlingsangelägenhet, men har då blott bestått i utdelande 

af understöd åt därtill behöfvande samt genom upprättande 

af fattighus som en fristad för gamla och orkeslösa. Denna 

sida af fattigvårdens verksamhet kvarstår ju ännu, men 

därjämte borde tillkomma de fattigas höjande i intellek¬ 

tuellt afseende och sinnenas förädling, genom särskilda 

fester, som skulle hållas i kyrksalen, som därför skulle stå 

i förbindelse med särskild fattigmatsal och kök, genom 

det förut omnämnda biblioteket o. s. v. Mycket vore 

ju härigenom gjordt för att mildra de fattigas bekymmer 

och för att söka göra deras tillvaro mindre intresselös 

och glädjetom, men 

dock har härvid 

statskyrkan ej ännu 

tagit så stort steg 

framåt, som många 

af de frireligiösa 

församlingar, där 

välgörenhet och of¬ 

fervillighet äro så 

starkt framträdan¬ 

de goda sidor. Att 

dessa församlingar 

dock i sitt nit gått 

väl långt och allt¬ 

för mycket förbun¬ 

dit dessa välgär¬ 

ningar mot fattig¬ 

domen med pro¬ 

paganda och öfver- 

drifter särskildt 

med hänsyn till 

ungdomens religiö¬ 

sa utveckling kan 

ej förnekas, men 

frånsedt detta, har 

utan tvifvel våra 

statskyrkoförsam- 

lingar mycket att 

lära af dessa efter 

i synnerhet engel¬ 

ska och amerikan¬ 

ska förebilder ut¬ 

vecklade försam¬ 

lingar. 

F örslag härtill 

har dock väckts 

inom en försam¬ 

ling, där försam¬ 

lingshusets uppfö¬ 

rande en tid bort¬ 

åt varit en brän¬ 

nande fråga och i 

det program, som upprättats för byggnaden, har lokaler¬ 

nas placering begärts med tanke på genomförande af denna 

reform i fattigvården. 

Utom nu omnämnda hufvudgrupper skola försam¬ 

lingshusen inrymma bostäder för församlingens prästerskap, 

klockare och betjäning samt, ehuru ej i de nu uppförda, 

arbetsstugor med slöjdsalar för barn. 

Detta är, hvad dessa byggnader i hufvudsak skola 

innehålla, sedan komma mindre till lokalerna hörande 

rum, hvilka synas å bifogade ritningar och specialbe- 

skrifningar å de båda nyuppförda husen. 

Genom dessa byggnader uppstår en ny grupp af 

offentliga byggnader, som genom sin bestämmelse, att 

inom sig hysa alla för en församling nödvändiga lokaler, 

kan i viss mån liknas vid det hotel de Ville, som en 

stad bygger åt sig för inrymmande af sina lokaler. De 

kräfva således dessa församlingshus en äfven i det yttre 

synlig karaktär af offentlig byggnad, som noga måste 

skilja dem från de omkringliggande hyreskasernerna, liksom 

de ock genom sitt läge vid eller i närheten af försam¬ 

lingens förnämsta byggnad, kyrkan, bör ega ett läge, 

Maria församlingshus. Fasad åt S:t Paulsgatan. 
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som, på samma 

gång det är cen¬ 

tralt beläget, visar, 

att här är en bygg¬ 

nad för särskildt 

ändamål, en för¬ 

samlingens bygg¬ 

nad, uppförd. Ge¬ 

nom sin stora bety¬ 

delse för församlin¬ 

gen bör det ligga 

henne om hjärtat 

att göra sin bygg¬ 

nad så praktiskt 

och bekvämt in¬ 

redd och så arki¬ 

tektoniskt tilltalan¬ 

de som möjligt, 

och godt vore, om 

mellan församlin- 

garne en ädel täf- 

lan började, om 

hvilken som hade 

det bästa försam 

lingshuset. 

Vi kunna här¬ 

vid ej annat än 

önska, att samma 

tankar besjälade 

vederbörande, som 

dem, hvilka upp¬ 

förde medeltidens 

och renässansens 

byggnader, nämli¬ 

gen att göra sitt 

verk så godt och 

vackert som möj¬ 

ligt och som t. ex. 

visade sig, då kyrkan Or San Micchele i Florens byggdes, 

då hvarje skrå uppförde sin fönsterpelare samt täflade om 

att få den vackraste. Men för att genomföra dylikt ford¬ 

ras att först och främst väcka intresset för konst, väcka 

samhörighetskänslan hos de nu lefvande i församlingarna 

och känslan af, att de för eftervärlden måste som en man 

stå för sitt verk, antingen det är godt eller ondt. 

Med uppförandet af de i detta nummer af tidskriften 

intagna församlingshusen, har ett stort steg tagits i denna 

riktning, hvilket måste glädja hvarje vän af en god och 

sund arkitektur och bör gifva ett godt föredöme åt 

andra församlingar. Maria församling har uppfört åt sig 

en ny byggnad belägen mellan kyrkogården, Ragvalds- 

och St. Paulsgatorna, som, på samma gång det är godt 

och praktiskt komponeradt i plan med tillvaratagande 

af allt utrymme, som kunnat erhållas, visar en god och 

monumental fasad. Byggnaden, som ligger helt nära kyr¬ 

kan, synes väl tillhöra densamma och kyrksalens fönster, 

som vetta åt kyrkogården, gifva en god antydan om 

salens och kyrkans samhörighet. Byggnadens arkitekt har 

varit Axel Anderberg. 

Kungsholms församlingshus, * hvars arkitekt var Erik 

Lallerstedt, ligger visserligen icke i kyrkans omedelbara 

* Oaktadt flera försök har några fullt nöjaktiga fotografier af 

byggnaden ej lyckats att erhålla. 

närhet, men dock 

tämligen nära, i 

hörnet af Parmmä- 

tare- och Garfva- 

regatorna, h varvid 

byggnadens arki¬ 

tektur väl kompo¬ 

nerats med tanke 

på vackra gatu¬ 

perspektiv från 

Handtverkarega- 

tan och den blif- 

vande Strandgatan 

vid Mälaren. Parm- 

mätaregatan kom¬ 

mer i framtiden 

att utvidgas på den 

östra sidan samt 

skall söder om för¬ 

samlingshuset ut¬ 

läggas till en be¬ 

tydande bredd, ge¬ 

nom vestra sidans 

indragning. Det i 

hörnet af byggna¬ 

den stående tornet 

kommer således 

att utgöra fond 

mot denna breda 

gata, en ur mo¬ 

dern stadsplane¬ 

synpunkt mycket 

intressant detalj. 

Under hänvi¬ 

sande till de af 

resp. arkitekter 

lämnade uppgifter¬ 

na om församlings¬ 

husen, kunna vi ej annat än gratulera de båda försam¬ 

lingarna för deras byggnader och tillika uttrycka vår 

erkänsla för det frikostiga sätt, hvarpå de lämnat arkitek¬ 

terna godt tillfälle att, visserligen med ganska enkla medel, 

dock åstadkomma goda och gedigna byggnader, som 

trots alla svårigheter med de olika lokalernas placering 

och trots alla boställsvåningarna dock genom sin monu¬ 

mentala hållning skiljer dem från hyreskasernerna. 

Red. 

Genom stadsfullmäktiges beslut om Hornsgatans sänk¬ 

ning och utvidgning till 25 meters bredd försvinner en 

del af Maria kyrkogård och det gamla pastorshuset, ett 

bofälligt 2-våningshus från 1700-talet och beläget i hör¬ 

net af Ragvalds- och Hornsgatorna, har 1 dagarne jämnats 

med jorden. Den gamla byggnaden innehöll bostad för 

pastor och expeditionslokal och då dessutom bostäder 

för öfriga präster och klockare voro otidsenliga och den 

gamla kyrksalen för trång, beslöt församlingen att bygga 

eget hus för inrymmandet af boställen, expedition och för 

möten nödvändiga lokaler. 

I det söder om kyrkogården mellan Ragvalds-, S:t 

Pauls- och Maria Kvarngata belägna kvarteret S:t Maria 

fanns en passande byggnadsplats och på det ställe, där 
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förr det s. k. 

södra gymnasium 

läg och som se¬ 

dermera efter Sö¬ 

dra Allmänna 

läroverkets full¬ 

bordan användes 

till folkskola, re¬ 

ser sig nu det 

nya församlings¬ 

huset med fasa¬ 

der såväl mot 

kyrkogården som 

mot S:tPauls-och 

Kvarngatorna. 

Undertecknad, 

som erhållit i 

uppdrag att in¬ 

komma med 

eskisser i enl. 

med uppställdt 

program, lycka¬ 

des genom att 

lägga kyrksalen 

mot kyrkogården 

samt genom att 

föreslå husets 

uppförande till 

största tillåtna 

höjd bereda plats 

för de begärda 

lokalerna på det 

mycket begrän¬ 

sade utrymmet. 

Också är tom¬ 

ten utnyttjad på 

centimetern; 

tomtarean är 

715,65 m2, den 

Kungsholms församlingshus. Fasad åt Parm- bebyggda delen 
mätaregatan. 572,52 m2. 

Ingången till kyrksalen är från Kvarngatan och dess 

läge är, som förut nämndt, i hörnet af denna gata och 

kyrkogården. Med en höjd af 9 m. går den äfven ge¬ 

nom vån. 1 tr. upp och delvis öfverbyggd, uppbäras öfver- 

liggande murar af 4 järnstöttor, kringklädda med rabits- 

puts. Bjälklaget däröfver är eldfast, utfördt i beton å 

järnbalkar. Salen upplyses af 3:ne fönster åt kyrkogår¬ 

den samt ett större, med massverk försedt, fönster åt Kvarn¬ 

gatan, hvilka utåt väsentligt bidraga till att accentuera 

byggnadens bestämmelse. 

En enkel, i mörkare och ljusare toner laserad, furu¬ 

panel bekläder såväl väggarnes som pelarnes nedre delar, 

och bänkarne, ännu ej färdiga, göras i ek bonad i samma 

färger. Sittplatser finnas för 250 personer. Kapprummet 

invid kyrksalen har liksom salen en reservutgång till 

gården. 

Ingången till expeditionslokalen och bostäderna är 

från S:t Paulsgatan. 

Bottenvåningen innehåller med tillträde direkt från 

förstuga: väntrum (tillika kapprum), sal för pastorsexpedi¬ 

tionen, särskildt rum för kyrkoherden, telefon- och toalett¬ 

rum samt arkiv. 

Förstugan skiljes från hufvudtrappan genom slag¬ 

dörrar, hvilka öfvervakas från vaktmästarbostaden, bestå¬ 

ende af rum och kök med tambur och utgång till gården. 

Från hufvudtrappans nedre förstuga är ingång till sessions¬ 

salen med kapprum för kyrko- och skolråd; genom en 

liten särskild trappa ställes förstugan i förbindelse med 

kyrksalens kapprum. 

Vån. 1 tr. upp utgöres af kyrkoherdens bostad be¬ 

stående af 9 rum och kök; vån. 2 tr. upp består af en 

7 rums lägenhet för den ena komministern och en 5 rums 

våning för pastorsadjunkten; vån. 3 tr. upp: motsvarande 

lägenheter för andre komministern och klockaren. 

På den del af vinden, som byggnadsordningen till¬ 

låter inreda till bostäder, näml. åt kyrkogården, finnes 

rum och kök för vaktmästare samt 2:ne rum för diako- 

nissor. Inredningen är den enklast möjliga: vanliga trä¬ 

bjälklag, fribärande betontrappa med kalkstensteg, furu¬ 

paneler i förstuga och matsalar, ekparkett i kyrkoherdens 

och komministrarnes matsalar, släta taklister och hvitade 

tak i rummen. 

Fasaderna ha utförts i puts och kalksten på granit¬ 

sockel, putsen endast till släta ytor och utförd som fin 

spritputs med endast så mycket färg i bruket, att tonen 

närmar sig kalkstenens. 

Kungsholms församlingshus. Ingång till pastorsexpedition och kyrksal. 
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Kungsholms församlingshus. Ingång till kyrko- oeh skolråd, 

våningarna m. m. 

Till stenarbetet, hvilket från början skulle helt och 

hållet utföras i Sköfde gråa kalksten, har sedermera, då 

lagertjocklekarna i denna sten befunnos otillräckliga, 

äfven måst använda Nerikes kalksten dels från Lanna, 

dels från Strömsholm. 

Bottenvåningen samt hufvudtrappan uppvärmas med 

varmluft från 2:ne varmkammare i källarvåningen, öfriga 

rum med kakelugnar. 

Då inredningsarbetet ännu ej är fullt färdigt, kan 

kostnaden endast tillnärmelsevis anges, men torde ej komma 

att öfverstiga 260,000 kr. 

Byggnadens volym räknad från källargolfvet till tak¬ 

foten samt med volymen af de bostadsrum, som ligga i 

vindsvåningen, inräknad utgör 10,900 kub. m., hvadan 

å priset för volymenhet blir omkr. 23,95 kr. 

Byggnadskommittén har utgjorts af: 

Statsrådet C. v. Friesen 

Byggmästare Axel Andersson 

Ingeniör Otto Elmgren 

Fabrikör P. Lundberg samt 

Byggmästare J. Olsson. 

Hufvudentreprenör har varit arkitekt C. A. Ohlsson. Kungsholms församlingshus. Fasad åt Garfvaregatan. 

Entreprenör för värmledning Ludvigsbergs Mek. 

Verkstad med ingeniör Hugo Theorell som kon¬ 

struktör. 

Konstruktör för järnarbete ingeniör Karl Ljung¬ 

berg. 

Kontrollant ingeniör F. Söderberg samt 

Arkitekt A. Anderberg. 

Sedan af arkitekten Ludv. Peterson och under¬ 

tecknad i gemenskap flera olika plan- och fasad- 

förslag uppgjorts till kommunalhus för Kungsholms 

församling, blef slutligen ett förslag, uppgjordt af 

undertecknad, antaget till utförande; detta förslags 

planer voro hufvudsakligen i öfverensstämmelse med 

dem, som tillhörde det senaste af ark. Peterson 

och undertecknad utarbetade förslaget, men hade 

helt nya fasader; och i enlighet med detta förslag 

är nu Kungsholms nya församlingshus uppfördt. 

Hvilka lokaler, som byggnaden inrymmer i bot- 

tenvån. och vån. 1 tr. upp, torde framgå af planerna 

å pl. 13. 

I vån. 2 tr. upp samt vindsvåningen af bygg¬ 

naden, hvilka våningars planer däremot ej finnas 

återgifna, finnas bostäder om 5 rum, jungfrukam¬ 

mare, kök och badrum för en komminister och 

* 
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en pastorsadjunkt, tvänne rum för en hjälppräst samt 

en reservvåning om 4 rum, jungfrukammare och kök. 

Byggnadens gatufasader äro i sin helhet utförda af 

Gotlands ljusa kalksten å grå granitsockel. Yttertaken, 

såväl desammas fall åt gatorna som åt gården, äro täckta 

med skiffer och koppar. Skiffern på underlag af tunn plåt. 

Byggnadens invändiga utstyrsel är ytterst enkel, samt¬ 

liga expeditionslokaler äro försedda med midtelbandslist 

å 2 m:s höjd och äro väggarne under midtelbandet 

målade i oljefärg, men öfver midtelbandet samt i taken 

i limfärg, golfven i dessa lokaler äro dock af ekstafpar- 

kett samt möblerna af ek eller mahogny och äro öfver 

fönstren anbringade klädeslambrequiner i klara färger. 

Byggnadens kostnad är, däri ej inräknad kostnaden 

för möbler och elektrisk armatur, 336,000 kronor, å denna 

kostnad ingår naturlig sten för 38,000 kr. 

NYARE BYGGNADSVERK. 

Byggnadens kub.-massa är, räknadt från källargolfvet 

till takfoten med därtill lagdt kub.-massan af vindsrummen, 

15>9^5 ml Således kostar byggnaden pr kub.-mtr 21,02 kr. 

Kontrollant för byggnaden har varit öfverste V. 

Norrman. 

Hufvudentreprenör ingeniör J. V. Carlsson. 

Naturliga stenen är levererad af Carl Muller i Visby. 

Snickeriet af Sala snickerifabrik. 

Målningsarbetet är utfördt af målarmästare Th. Ar¬ 

vidsson. 

Elektriska ledningarna af J. Blomqvist. 

Elektriska armaturen af Nordiska Kompaniet. 

Möblerna af Åtvidabergs snickerifabrik. 

Värmledningen af ingeniör H. Theorell. 

E. Lallerstedt. 

Tingshus i Norrköping. 

rYet är nu åtskilliga hundra år sedan häradenas odal¬ 

män samlades till ting, hvar under sin höfding, att 

rådslå och besluta om gemensamma angelägenheter samt 

skipa rätt och stifta lag. Minnet därom lefver ännu kvar 

i de båda beteckningarna ting och häradshöfding. 

Tinget är dock numera intet annat än en rättsför- 

handling, höfdingen uteslutande domare och vid tinget 

möta af de fria odalmännen blott 12, de s. k. nämnde¬ 

männen. 

Ett tingshus är en domstolsbyggnad för vår första in¬ 

stans på landsbygden, för häradsrätten. 

Förutom domsal med utanförliggande väntrum (salle 

des Pas-perdus) hör till ett tinghus äfven sofrum för 

nämndemän och länsmän samt rum för kansli och arkiv. 

I föreliggande fall har i byggnaden äfven inrymts bostad 

för häradshöfdingen samt bostad för en vaktmästare. 

Alltefter de lokala förhållandena gestaltar sig pro¬ 

grammet för ett tingshus något olika. De flesta tingshus 

befinna sig naturligtvis på landsbygden; men de intill 

städerna gränsande domsagorna uppföra gärna sina tings¬ 

hus i staden, i all synnerhet om där finnes fängelse, då 

tingshuset, såsom i Norrköping, endast behöfver inrättas 

för civilmål, under det att brottmålen afgöras å fängelset. 

Det nu under uppförande varande tingshuset i Norr¬ 

köping tillhör en domsaga, som omfattar två tingslag, 

det ena bestående af Björkekinds och Östkinds härader, 

det andra af Lösings, Bråbo och Memmings härader. 

Byggnadsplatsens egenskap af hörntomt har föranledt 

anordningen med tvänne hufvudingångar, en från hvardera 

gatan, den ena ledande till väntrummet och domsalen, 

den andra till kansliet och bostäderna. Denna senare 

grupp af rum med sin ingång från förgården vid Södra 

Promenaden bildar en tvåvåningsbyggnad med källare 

under och vindsrum öfver, under det att själfva domsalen 
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med väntrummet och därofvan läktare och skrifrum bilda 

en vinkelrätt mot förstnämnda byggnad, utefter Södra 

Kyrkogatan sig sträckande delvis envånings, delvis två¬ 

vånings byggnad. 

Marken består såsom i större delen af Norrköping, 

af lera med betydligt djup till fast botten. Byggnaden 

hvilar på en 75 cm. tjock betonkaka armerad med ett 

rutverk af 2,5 cm. rundjärn, hvilka i den ena riktningen 

ligga på ett inbördes afstånd af 40 cm. och i den andra 

af 13 cm. Under betonplattan och i yttermurarnas midt- 

linie är, byggnaden rundt, nedslagen en 6 m. djup spånt- 

vägg af 75 cm. spåntad plank. Betonplattan är utförd 

i 9 sektioner med skarfvar under tvärmurarna och vid 

tvänne under tingssalen gjutna och starkt armerade tvär¬ 

balkar af beton. Grundmurarne för ytterväggarne, samt 

bakmurningen af sockeln äro likaledes stampade af beton. 

Såväl i dessa grundmurar som i ytterväggarne därofvan 

äro för hvarje våning sträckankaren inlagda byggnaden 

rundt. För att utjämna tryckskillnaden mellan tvåvånings- 

och envåningsbyggnaden å betonplattan, har denna under 

tingssalen och väntrummet belastats med omkring 1,5 m. 

grusfyllning. Bjälklagen öfver källarne samt öfver ar¬ 

kivet äro utförda af beton på järnbalkar. Parkettgolfvet 

i tingssalen och stengolfvet i väntrummet hvila på ett på 

grusfyllningen stampadt 10 cm. betonskikt. I öfrigt äro 

vanliga träbjälklag. Byggnaden är för öfrigt uppförd af 

tegel som vanligt. Fasaderna äro behandlade med sprit¬ 

puts och slätputsade lisener, listverk och omfattningar 

kring tönstren. Portomfattningarna äro utförda af sand¬ 

sten från Trånghalla vid Jönköping. 
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ega en viss grad af monumentalitet 

och sluta sig med lugn och högtidlig 

värdighet om förhandlingarna. Till 

och med inredningen, anordningen af 

domarens och nämndens platser, åkla¬ 

garens och anklagades, kärandes, sva¬ 

randes och vittnens, bör gifva in¬ 

tryck af fast, öfvertygande lagbun¬ 

denhet och ordning. 

Is. Gusl. Clason. 

Tvåvåningsbyggnaden utefter Södra Promenaden, 

hvars plandisposition i bottenvåningen och våningen i 

tr. upp framgår af närstående planer, inrymmer i vinds¬ 

våningen sof-, gäst- och badrum för häradshöfdingen 

samt en lägenhet på två rum och kök för en vaktmäs¬ 

tare. Den uppvärmes dels med kakelugnar, dels med en 

mindre, i källaren anordnad, varmapparat för lågtrycks- 

ånga. 

Tingssalen, väntrummet och skrifrummet, som endast 

periodvis äro i användning, uppvärmas genom en kalori- 

fär vid ingången från Södra Kyrkogatan. 

Byggnaden uppföres af ingeniör 

Gustaf Olander efter ritningar af un¬ 

dertecknad och kostnaderna torde 

komma att uppgå till omkring 165,000 

kronor. 

I denna tidskrifts häft. 5 för 

1902 sid. 58 förekommer ett af ar¬ 

kitekten Th. Wåhlin uppgjordt för¬ 

slag till tingshus i Malmö. Plan¬ 

anordningen är där symmetrisk och 

erbjuder sålunda intressanta jämfö¬ 

relsepunkter med den i detta häfte 

meddelade lösningen af uppgiften. 

Båda dessa äro emellertid tingshus i 

stad. Det vore synnerligen önskvärdt, 

om till redaktionens disposition kunde 

ställas ritningar till några på senare 

tider uppförda tinghus på landet af 

god typ, och icke alltför blottade på 

arkitektoniskt intresse. 

Det är ett egendomligt och för 

arkitekten hardt när obegripligt för¬ 

hållande, att ännu icke någon fast 

norm antagits för inredningen i själfva 

domsalen, då denna ju tjänar en in¬ 

stitution, som, sedan länge tämligen 

oförändrad, funktionerar likartadt, 

öfver hela landet. En domsal bör 

NAGRA IAKTTAGELSER OM 

ANTIK STUCK FRÅN ROM 

OCH POMPEJI. 

TAå man går att i tankarna rekon- 

struera ruinerna i Rom, inser 

man i huru kolossal utsträckning, ro- 

marne använde stuck som väggbe¬ 

klädnad. Likaså i Pompeji finnas 

massor af stuckväggar räddade åt eftervärlden genom det 

fruktansvärda, men för vår konst så välsignelserika Vesu- 

vii utbrott. 

Marmorns former hafva vi fått som a b c i konst¬ 

skolorna uttryckta i kolonnordningsplanscher, gipsafgjut- 

ningar och fotografier, som mer eller mindre klart åskåd¬ 

liggöra antikens enkla, kärnfasta formgifning. Stuckens 

former däremot ser man mera sällan åskådliggjorda, må¬ 

hända därför, att det finns sparsamt med riktigt bra saker 

kvar och de, som finnas, äro behandlade med en non- 

chalance, som nog icke alldeles öfverensstämmer med vår 

Fragment af stucktak, funnet i Villa Farnesina. Rom. 
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sätt. Grekerna ville hafva ett klart system i sin fältindel¬ 

ning och göra reliefen låg i ganska liten och jämn skala. 

Romarne däremot läto sitt mera robusta sinnelag framträda 

i mera nyckfull indelning af murfälten och i hög, kanske 

ibland något grof relief. 

Friskhet och klar nobel uppfattning om orneringens 

ändamål äro gemensamma drag för båda riktningarna. 

Ett hjälpmedel vid utförandet, som vi ännu icke lärt oss 

använda, men som tydligt synes, att de gamla och äfven 

renässansstuckatören betjänat sig af, är små formar 

eller stämplar. Sällan hafva de stora mått, större än io 

cm. tror jag knappt förekom, man kan mycket väl skönja 

stämpelkanten, som de icke brytt sig om att utplåna. 

Troligen användes de så, att en lagom stor klick 

stuck uppslogs på den naturligtvis våta väggen, hvarefter 

stämpeln påtrycktes. Efter kort stund kunde den bort¬ 

tagas, då väggen sugit åt sig vattnet och stucken något 

styfnat. Man kan t. ex. se vid lister, huru listen är 

dragen först och sedan ett blad eller annat motiv upp¬ 

repade gånger påtrycks med samma stämpel, som ofta 

omfattade 3 ä 4 blad. 

Reliefframställningar och andra själfständiga ornament 

hafva först ritsats upp i den ännu mjuka stuckytan, sedan 

har reliefen upplagts därpå, efter att murytan blifvit upp- 

precisionsdyrkande tids ideal. Intresset har dock 

på sista åren mycket riktats åt stuck, genom att 

s. k. direkt uppläggning af ornament kommit till 

heders. 

I denna tidskrift har förut skrifvits om stuck - 

arkitektur i allmänhet. Dessa rader egnas mera 

specielt åt några spekulationer om, hur antikens 

stuckatörer torde hafva gått till väga. 

Stucken bestod, sådan den användes under 

antiken liksom numera, hufvudsakligast af kalk 

som bindemedel. Hur stor vikt, som fästes vid 

kalkens fullständiga släckning, förstår man, om 

man får tro Plinius, »att ingen byggmästare skall 

använda kalk, som inte varit släckt minst 3 år». 

Vitruvius talar om sönderstött lava och vulkanisk 

sand, men som dessa ämnen hafva mörk, nästan 

svart färg, hafva de väl knappast användts för finare 

stuck. Får man med lava mena pimsten, skulle 

man kunna hålla det för sannolikt, att den som 

pulver tillsatts äfven den finaste stuck. 

Prof på finaste stuckmaterial finnas i Pansas 

hus. Den är hård och tät som porslin, men är 

mycket tunnt pålagd; det yttersta lagret har knap¬ 

past en millimeters tjocklek. Därunder ligga flera 

olika lager af allt gröfre stuck. Man kunde sålunda 

räkna fyra helt tunna lager, tillsammans bildande 

knappt en centimeters tjocklek. Därunder finnes 

det egentliga murbruket, som däremot förefaller oss 

mycket groft. Sådan stuckyta bereddes blott för 

enkaustisk målning. Man kommer på den tanken, 

att den fina yta, i hvars porer färgen så vackert 

trängt in mellan de ytterst små liksom kristalliniska 

kornen, består af marmor — kanske är den be¬ 

redd endast af marmor, bränd till kalk och pul- 

veriserad till stoft. Hvarför icke? Just genom att 

ursprunget är ett ämne, borde med tiden fast för¬ 

ening kunna åstadkommas. — 

Man kan särskilja mellan de grekiska och 

romerska stuckatörernas konstnärliga behandlings- Fragmenter af stucktak, funna i Villa Farnesina. Rom. 
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Stuck från Pangra7,i graf. Rom. Stuck från en graf vid Via Latina. Rom. 
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Fragment af stucktak, funnet i Villa Farnesina. Rom. 

hackad, så att stucken fått godt fäste. Ibland har ett 

underlag af gröfre stuck lagts först och sedan därpå den 

fina slutliga, som pålagts i ganska tunnt, halfflytande till¬ 

stånd, så att den något flutit samman och afrundat de 

hvassa konturerna efter modellerjärnet. 

Som en sista behandling, om man så behöft, har 

järnet tryckts mot den halfhårda ytan bildande svaga 

kanelleringar, vågiga bladkanter och annat. Tack vare 

ruintillståndet kan man följa arbetets alla stadier. 

På exempelvis ett ställe har all relief bortfallit och 

man ser blott de första uppritningarna, som ofta skvallra 

om, att väggen varit deras enda ritbräde med croquier 

öfver hvarandra och så ett par hugg i midten för att 

stucken skulle få bättre fäste. På ett annat ställe sitter 

af reliefen endast en grof murbrukskrans kvar. 

Detta arbetssätt gaf tydligen icke tid till pet eller 

öfverarbetning. Man måste inskränka sig till de viktigaste 

dragen och vara rask i vändningarna, ty muren suger 

fort. En sista retuschering kan man tänka genom att 

måla tunn putsvälling med pensel för att afrunda, hvad 

som blifvit för torrt behandladt. 

De bästa exemplen på grekisk stuckkonst i Rom äro 

fragmenter funna i Villa Farnesinas trädgård och som 

utfördes under första kejsartiden. (Det lär i British Mu¬ 

seum finnas mycket fina stucker från denna tid, fina som 

caméer). Dessa stucker hafva varit tak i form af tunn- 

hvalf i rum af knappt 4 meters längd. Det finns i Museo 

Nazionale i Terme Diocletiani en hel mängd fragment af 

dem. De flesta småteckningarna äro af dessa fragment 

och visar prof på den grekiska fantasiens rika skaparkraft, 

som sökt sig uttryck äfven i dessa små reliefer — till¬ 

komna liksom på lek. 

Fotografien af ängeln därifrån och af sköldmursfältet 

från Valerii graf vid Via Latina visar utförandets enkelhet. 

Det är för oss, som äro uppväxta med stärkt krage 

och tyst, stel prudentlighet, nästan ofattligt, att greker, 

som vi ha sådan respekt för, kunnat på allvar lämna ett 

arbete utfördt i så få drag. En sann nutidsmänniska 

kallar det slarf. I så fall är slarf något eftersträfvans- 

värdt. Nej, det är något annat än slarf! Jag skulle vilja 

likna det vid vältalighet att med så få drag framställa, 

hvad vi behöfva knåpa oss till; det är klang i språk och 

friskhet i konst. 

Man får äfven taga i betraktande, att belysningen 

icke varit så stark, som den, vi äro vana vid. Sofrums- 

taken äro af mycket finare art än grafvens dekoration, 

hvilken mycket skumt belyses från en liten förhall, som 

i sin tur får belysning uppifrån genom en rak trappa. 

Grafven är belägen under jorden och har nog beräknats 

för oljelampljus. Pancratierernas graf är kolmörk och 

fordrar lampbelysning. 

Prof på romersk stuckatörkonst finner man mest i 

Pompeji. Från Terme del Foro och Bagni Nuovi äro 

några exempel medtagna, eljes finnes det i Pompej 

massor af mer och mindre öfverlastade, bizarrt kompo¬ 

nerade stuckväggar och tak, allt dock utfördt med ska¬ 

parglädje och friskhet. Man får besinna, att då en gång 

lifvet brusade innanför de väggar, hvilka nu äro ruiner, 

stuckväggarne hade en anspråkslösare uppgift, nämligen 

som fond för konstskapelser af alla slag och det form¬ 

rika antika umgängeslifvet, än nu då de få tjänstgöra 

som museiföremål, uppsökas bland ruinhopar och skär¬ 

skådas efter guidernas beskrifningar. C. Lindholm. 

-- 

ÖNSKVÄRDHETEN AF ATT BIBEHÅLLA 

TRÄSPÅN SOM BYGGNADSMATERIAL. 

T Tnder ofvanstående titel hölls för kort tid sedan en 

^ diskussion, inledd af doktor E. Ekhoff, vid Svenska 

Teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst och 

med anledning häraf vilja vi i detta nummer visa några 

af de då utställda fotografierna af äldre byggnader täckta 

med träspån och i samband härmed påpeka några af de 

synpunkter, som under diskussionen betonades. Träspån 

Klockstapel vid Frösö kyrka. Jämtland. 
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har i forna tider utgjort ett mycket vanligt täcknings- 

material å träbyggnader, så väl å väggar som tak, och 

det vore af stort intresse och vikt att äfven för framtiden 

kunna bibehålla detta vackra och nationella drag i vår 

byggnadskonst. Det vore för många byggnader en stor 

olycka, om träspånen skulle borttagas och ersättas af an¬ 

nat material. Se vi t. ex. på en stor del af de gamla 

klockstaplar, som ännu finnas kvar i vårt land, där icke 

blott klockhusets väggar och tak utan äfven snedsträfvor 

och bockar beklädts med spån, kunna vi lätt föreställa 

oss, huru utseendet skulle förstöras genom spånens bort¬ 

tagande. Tyvärr börjar dock spånen försvinna i rätt hög 

grad å de gamla byggnaderna vid förekommande repara¬ 

tioner och ersättas, åtminstone å taken, af plåt, vanlig 

svartplåt eller stundom, hvilket ur skönhetssynpunkt är 

det nästan tänkbart värsta, af galvaniserad plåt. Orsaken 

härtill ligger i de högre premier i brandförsäkring, som 

brandstodsbolagen begära för byggnader täckta med trä- 

spån och som de ofta fattiga församlingarna vilja undan¬ 

draga sig och därför ersätta träspånen med något annat 

ämne, som enligt bolagens åsikt är mindre eldfarligt. 

Det vore därför nu af största vikt att genom statistik 

och experiment söka utröna träspånens eldfarlighet, att 

söka finna på bestrykningsmedel för att minska denna 

eldfara, samt att söka förmå brandstodsbolagen att minska 

premierna * på dylika byggnader, speciellt historiska monu¬ 

ment, kyrkorna, som ju i allmänhet äro fritt liggande 

och därför ej i så hög grad utsatta för eldfara. Under 

diskussionens gång påpekades af flera talare, att ett or¬ 

dentligt, af godt virke huggna och före uppläggandet väl 

torkade och impregnerade spån, utfördt tak i afseende 

på hållbarhet, underhåll och eldfara godt kunna täfla 

med plåttak samt att eldfaran i allmänhet ligger i det 

vårdslösa sätt, hvarpå eldstaden i kyrkan är anordnad. 

En omständighet, som kanske inverkat på brandstods¬ 

bolagen är, att de möjligen ha jämnställt spåntaken med 

tak af spånstickor, hvilket som bekant är däremot ett 

ytterst eldfarligt material; då stickorna på grund af sin 

* I sammanhang härmed omnämndes, att de norska brand¬ 

stodsbolagen ej sätta högre premier på spåntäckta byggnader än 

andra. Och dock är i Norge spån synnerligen vanligt material. 

tunnhet lätt bläddra upp sig i kanten och 

gifva hela takytan utseendet af en luddig 

borste. 

Såsom af bifogade afbildningar framgår, 

hafva de gamla kyrkorna, täckta med spån, 

ett mycket vackert och karaktäristiskt utse¬ 

ende och höra så intimt tillsammans med de 

svenska landskapens natur; de äro uppväxta 

i våra djupa barrskogar och genom sin af 

ålder och de otaliga tjärbestrykningarna 

mörka färg föra de oss i tankarna bort till 

gamla tider och sagorna om alla de i sko¬ 

garna upptäckta kyrkorna öfvergifna vid di¬ 

gerdöden. Var träspånen använd redan då 

som byggnadsmaterial? Ja, därom är ej godt 

att nu yttra sig. Vi kunna ej med sä¬ 

kerhet angifva några årtal för nu kvar¬ 

varande spåntäckta byggnader och de flesta, 

som nu finnas, hafva väl ej så hög ålder, 

men nog är det dock troligt, att använd¬ 

ningen af spån hos oss går långt tillbaka 

i tiden. Det är ju helt naturligt, att i de 

forna stora skogarna, man lätt skulle komma på den 

tanken att genom mindre trästycken fjällformigt bekläda 

byggnader, i synnerhet sedan användningen af spik bör¬ 

jat, dock kunde ju spånen äfven fästas med trädubbar, 

och genom att forma fjällen olika, kunde lätt en enkel, 

men verkningsfull ornamentik uppstå. Å afbildningen af 

Bäckaby kyrkas östra gafvel visas en ganska utvecklad 

spånornamentik. Spånorna äro i allmänhet rakskurna i 

kanten, dock afbrytas deras rader på bestämda mellan¬ 

rum af en rad rundade spånor och genom att göra dem 

spetsiga i ändan hafva rutor o. d. kunnat bildas. A de 

Bäckaby kyrka. Småland. 
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å 

Klockstapel vid Granhults kyrka. Småland. 

gamla tjärade spånkyrkorna tillkommer dessutom ett annat 

drag, bestående däri, att tjäran delvis bortsköljts af regn, 

men kvarstannat vid kanterna, hvarvid en ganska liflig 

färgverkan uppstått. 

Måtte nu hos allmogen kärleken till den gamla spån- 

täckta kyrkan kunna väckas, så att de vid reparationer 

bibehålla det gamla vackra materialet och ej af några 

kronors större utgift under året eller, hvilket nog ofta är 

fallet, af afund öfver grannförsamlingens »finare» plåt- 

täckta kyrka utbyta sitt verkligt karaktäristiska och natio¬ 

nella gudshus mot en vanlig tarflig dussinkyrka, ty så enkla 

äro i allmänhet dessa träkyrkor, att borttages deras enda 

egendomlighet, spånen, ja då finnes vanligen intet kvar, 

som skiljer dem från ladan. K. A. B—n. 

->-<33>-o- 

UPPMÄTNING AF GAMLA BYGGNADER I 

KRISTIANIA OCH DESS OMNEJD. 

T Kristiania har sedan ett par år tillbaka påbörjats en 

systematisk uppmätning af gamla byggnader. Initiativet 

därtill togs på ett sammanträde i den norska ing. och 

arkitektföreningens arkitektafdelning sommaren 1900 af 

föreningens hedersledamot, arkitekten P. Due, som föreslog 

tillsättandet af en kommitté för detta ändamål. Förslaget 

godkändes och en kommitté tillsattes bestående af arki¬ 

tekterna H. Bull, Joh. Meyer och Fr. Holland, hvarvid 

den sistnämnde har tjänstgjort som sekreterare. 

I Norge har förhållandet varit liksom hos oss. Oför¬ 

stånd och brist på pietet har där liksom här ödelagt så 

många arkitektoniskt och kulturellt intressanta gamla bygg¬ 

nadsverk, byggnadsverk hvaraf man nu ej eger en teck¬ 

ning, ja, ofta knappt en fotografi. Det, som ännu står 

upprätt, hotas likaledes med ödeläggelse, ty beslut lära 

där fattats, som icke äro ämnade att väcka glädje hos 

fornminnesvänner, beslut som gälla Kristianias stoltaste 

fornminne Akershus fästning, omgifningen af »Vor frelses 

kirke» m. fl. 

I Norge finnes visserligen, liksom här, en »förening 

till fortids mindesmaerkers bevarelse», men den har lik¬ 

som vår Svenska Fornminnesföreningen ett så stort arbets¬ 

fält, så att en centralisation af dess verksamhet till Kri- 

stianiadalens förmån aldrig har kunnat eller kommer att 

kunna påräknas, därtill har den för mycket att tillvarataga. 

Kommitténs första arbete bestod i att hos Kristianias 

kommunalstyrelse anhålla om ett bidrag af 500 kr., hvil¬ 

ket beviljades ett år efteråt: dessutom uppläts lokal gratis 

i det kommunen tillhöriga gamla f. d. Garnisonssjukhuset, 

en af Kristianias äldre byggnader, anlagd 1626. För det 

af kommunalstyrelsen beviljade anslaget undersöktes och 

uppmättes stadens gamla rådhus från 1627 

Mellan kommittén och kommunen är nu en öfverens- 

kommelse utarbetad, som dock ännu icke är antagen af 

den sistnämnda, men hvars väsentliga del är, att kom¬ 

munen skall årligen lämna ett bidrag på 1,000 kr., under 

det att kommitténs arbeten blifva till förmån för Kristia¬ 

nias stadsmuseum, hvars inrättande antagligen inom kort 

kommer att blifva verklighet. 

Kommitténs sekreterare, arkitekten Fr. Holland, af 

hvilken jag fått ofvanstående upplysningar, har nyligen för¬ 

frågat sig för, hvad vi arkitekter i Stockholm hafva gjort 

i samma syfte med alla våra gamla fornminnen. Tyvärr 

har jag måst svara honom, att vi hittills ha gjort alldeles 

för litet, men att hopp om ett bättre sakernas tillstånd 

inträdt i och med bildandet af »Samfundet S. Erik». 

Men vore det icke skäl, att arkitekterna här i Stockholm 

i likhet med sina yrkesbröder i Kristiania toge på allvar 

itu med att för framtiden med uppmätningar, fotografier 

och beskrifningar bevara de gamla byggnaderna, som så 

småningom men säkert gå sin undergång till mötes. Man 

påträffar oupphörligt på våra gator de afstängande plan¬ 

ken, bakom hvilka byggnadsställningar resa sig vid våra 

gamla byggnader. Är det ej fråga om rifning, så gäller 

det större eller mindre ombyggnad, bottenvåningen skall 

ju inredas till butiker, fönsterpelarne bortbrytas och den 

öfverliggande muren får hvila på järnbalkar. Sedan detta 

är gjordt, finnes det ej mycket kvar af den gamla äre¬ 

vördiga karaktären hos huset, äfven om man »pietets¬ 

fullt» nog låter den gamla 1600- eller 1700-tals portalen 

stå kvar mellan de stora butiksfönsterna. Vi kunna se ett 

godt exempel därpå vid Drottninggatan, hur man på detta 

sätt lyckats förstöra ett nobelt hus från 1700-talet. I våra 

dyra tider kan det nog ej hjälpas, att en god del af de 

gamla, för moderna behof opraktiska husen måste ge vika 

eller byggas om, men att innan dess en fullt tillförlitlig 
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och noggrann uppmätning egde rum, borde man kunna 

ha rätt att hoppas. Det finnes också en annan omstän¬ 

dighet att härvid beakta. I vår tid framkomma oupp¬ 

hörligt nya konstruktioner och nya materialier och en del 

af dem, som användts i de gamla husen finnas numera 

icke till. Men minnet af de metoder och konstruktioner, 

med hvilka man fordom uppfört hus, borde dock kvarstå. 

Det är därför hög tid att äfven undersöka dylikt, källar- 

hvalfvens, bjälklagens, takstolarnes konstruktion etc. samt 

att för eftervärlden bevara t. ex. glaserade takpannor, 

gamla handgjorda tegel etc. 

Kristiania är icke så gammal stad som Stockholm 

och har ej så många gamla anmärkningsvärda byggnader, 

som här finnas. Det är därför ännu mera skäl för oss 

att på allvar taga saken om hand och göra hvad vi kunna 

att för eftervärlden bevara minnet af, hur Stockholms ar¬ 

kitektur i forna tider har tett sig; visserligen ingår ju äf¬ 

ven detta i Samfundet S:t Eriks program, men det är dock 

arkitekterna, som härvidlag skola räcka samfundet den 

hjälpande handen. 

K. A. Berlin. 

-- 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten K. A. Berlin, 

Hamngatan 8, Stockholm. (A. T. 19409.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Församlingshus i Stockholm. 

Nyare byggnadsverk: Tingshus i Norrköping. 

Några iakttagelser om antik stuck från Rom och Pompeji. 

Önskvärdheten af att bibehålla träspån som byggnadsmaterial. 

Uppmätning af gamla byggnader i Kristiania och dess omnejd. 
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Plansch 14—16. 

T anslutning till den uppsats med tillhörande planer och 

A vyer angående denna byggnad, som finnes intagen uti 

sista januarinumret af denna tidskrift, skall här i det föl¬ 

jande lämnas några meddelanden om byggnadens tek¬ 

niska anordningar samt om arbetena och deras utförande. 

Grundläggningen. 

På den tomt, där Aktiebolaget Rosenbads och Aktie¬ 

bolaget Nordiska Kreditbankens hus nu äro uppförda, var, 

som bekant, det gamla ståtliga s. k. Bondeska palatset 

beläget. Detta utgjordes af en större huslänga mot Ström¬ 

gatan med ett midtelparti uppfördt i fyra våningar samt 

sidopartien jämte vinkelrätt däremot gående flygelbygg¬ 

nader i tre våningar. 

Byggnadskomplexet, som hade gifvits en alltigenom 

monumental karaktär med ansenliga dimensioner å mu- 

rarne, hade dock under tiden från 1789, då detsamma 

uppfördes, till år 1899, då det raserades, undergått ganska 

betydande sättningar och förändringar väl närmast be¬ 

roende af otillfredsställande grundläggningsanordningar. 

Af för nybyggnaderna gjorda noggranna grundunder¬ 

sökningar framgick, att marken, på hvilken den gamla 

byggnaden var uppförd, bestod af öfverst blandad jord¬ 

fyllning till 3—4 m. djup samt därunder sand och grus 

till 8—10 m. mäktighet å det undervarande berget. Sand- 

och grusmassan var i de öfre lagren af lösare beskaffen¬ 

het, men tilltog betydligt i stadga mot djupet. 

A ett rätt stort område af tomtens västra del an¬ 

träffades en körtel af mjukare lera inbäddad i sanden. 

Af åtskilliga kartor från 1600- och 1700-talen fram¬ 

går vidare, att mer än hälften af tomten fram till en 

diagonal dragen genom nordvästra och sydöstra hörnen 

bestod af i sjön under gångna tider utfylld mark, hvarpå 

det Bondeska palatset en gång blifvit uppfördt. 

Fundamentet för den gamla byggnaden var upp¬ 

fördt på följande sätt. 

A tomtens sydvästra del fram till en linie parallel 

med förut nämnda diagonal och där utfyllning sålunda 

skett, hade man under murarne till Bondeska palatset 

inställt korta pålar, gående genom fyllningen, som var af 

rätt lös och dålig beskaffenhet samt ned uti undervarande 

lager af sand och grus. 

Pålarne, som voro af dels rundt och dels fyrskuret 

furutimmer med 25—35 cm. tvärmått samt 3—5 m. långa 

vid västra sidan samt södra murarnes sidopartier och .6—8 

m. långa under midtelpartiet, voro till stor mängd ställda 

med den gr öfre ändan nedåt samt voro skodda med spet¬ 

siga fyrskängliga skor af plattjärn. Under fasadmuren 

mot Strömgatan voro 5 rader dylika pålar inställda på 

c:a 0,7 m. afstånd och i pålruta af bjälkar. Pålningen 

sträckte sig till c:a 55 m. från västra hörnet, då hela 

fasadlängden utgjorde 80 m. 

Ofvanpå pålarne 

fanns på några ställen 

en rustbädd af bjälkar 

inlagd, på andra stäl¬ 

len hade man där¬ 

emot fyllt med grus 

kring pålarne och där¬ 

på direkt lagt grund- 

murarne. 

Under fasadmuren mot Rödbodtorget var pålning i 

3 rader uti pålruta utförd till c:a 14 m. längd från södra 

hörnet, därefter var en rustbädd af långsgående 25 X 25 

cm. bjälkar inlagd direkt på marken och under grund¬ 

mur arne. 

Under muren i den norra tomtgränsen fanns en rust¬ 

bädd af 25 X 25 cm. långsgående bjälkar inlagd och 

ofvanpå denna ett lag af 5 cm:s tvärgående plank. 

Murarne å nordöstra delen af tomten från diagonalen 

voro lagda direkt å marken utan vidare preparering af 

denna. 

Rustbäddarne lågo i allmänhet med sin öfverkant 

på höjden = + 4,60 m. ( = öfver slusströskeln) och på¬ 

larne voro afskurna vid planet = +4,40 m. 

Angående vattenståndet i Mälaren under gångna 

tider må anföras, att lågvattenytan befann sig vid följande 

höjder: 

HÄFT. 4. APRIL 4. 1903. CENRTALTRYCKER1ET, STOCKHOLM, 1903. 



4o 

år 1800 + 4,37 m. 

» 18 2 5 + 4-17 » 

» 1850 -f- 4,00 » 

» 1875 + 3.88 » 

» 1900 + 3,70 » 

Densamma har således under 100 år sänkt sig c:a 

67 cm. 

Sjöns medelvattenyta uppgifves år 1800 hafva varit 

belägen på höjden + 4,80 m., men så småningom sänkt 

sig, så att den år 1900 låg på + 4,20 m. 

Af dessa uppgifter framgår då, att pålafskärningen 

var afpassad för vattenhöjderna vid den tid, då byggna¬ 

den uppfördes, men att vattnet sedan dess sänkt sig, så 

att virket kommit upp ofvan vattenytan. 

Virket i rustbäddarne var ock i allmänhet förstördt 

af röta liksom pålarnes öfre del till 15 — 20 cm:s djup 

under afskärningen. 

De gamla pålarne drogos upp ur grunden och an¬ 

vändes till bränsle, men gjorde ett intensivt motstånd 

mot upptagningen, därför att åtskilliga af dem voro ställda 

med den gröfre ändan nedåt. 

Den mängd pålskor, som tillvaratogs, var af så god 

beskaffenhet, att skorna kunde åter användas vid den nya 

pålningen, hvilket visar, att järnet på detta djup bibehållit 

sig nära oförändradt. 

För att få reda på huru det gamla pålvirket, som 

sålunda under långa tider kommit att stå dels öfver och 

dels under grundvattenytan bibehållit sig, äro vid K. Tekn. 

Högskolans Materialprofningsanstalt en samling undersök¬ 

ningar anställda, som på grund af sitt mycket stora intresse 

härmed återgifvas in extenso. (Se Bil. A och B.) 

När så grundläggningen för den nya byggnaden 

skulle utföras, gjordes förut omnämnda omfattande jord¬ 

borrningar öfver hela tomten, hvarjämte profpålar ned- 

slogos i gränserna å tomtens fyra sidor. Det visade sig 

härvid, att 10 m. långa pålar kunde med lätthet nedslås 

öfverallt och att grusmarken sålunda var relativt lös och 

opackad. 

På grund af svårigheten att ur marken draga upp 

de gamla pålarne undersöktes, huruvida desamma voro 

tillräckligt bäriga och därför kunde lämnas kvar, där 

virket vid höjden + 3,0 m. var friskt och användbart, 

men desamma erbjödo alla för litet motstånd mot hejare¬ 

slagen. 

Försök gjordes äfven att låta de gamla pålarne stå 

kvar och att insätta nya mellan dem, men äfven detta 

visade sig omöjligt på grund af markens kompression vid 

pålningen. 

På grund af alla undersökningar och iakttagelser be¬ 

slöt man sig sålunda för att använda pålning under bygg¬ 

nadens samtliga murar och att lasten per påle med 18 cm. 

topp och 10—12 m. längd skulle utgöra c:a 10 ton. 

Pålningen visade sig ock i allmänhet lätt att utföra 

till det omfång å ritningen pl. 14 anges, men svårigheten 

att bestämma slagens storlek och pålens tillåtna sänk¬ 

ning, när tillräcklig bärighet ansågs uppnådd, var där¬ 

emot rätt stor. 

För att få reda på, om slag af 3 m. eller 2 m. höjd 

med de 700 å 800 kg. vägande hejarne kunde tillåtas, 

utfördes prof därmed och sålunda nedslagna pålar drogos 

upp igen, hvarvid sådana, där 3 m. slag användts voro 

till stor längd från påhoppen söndersplittrade, hvarför 

så snart större motstånd af marken visade sig, slagen 

minskades till 2 m. höjd. 

Den tillåtna sänkningen vid de sista slagen eller den 

s. k. »stoppningen» bestämdes till 5 mm. för 2 m. hejare¬ 

slag samt 3 mm. för 1 å 1,2 m:s slag. 

Som bevis för pålarnes lätta nedträngande i marken 

och dennas beskaffenhet må följande protokoll anföras. 

(Se Bil. C.) 

För att sedan få reda på dessa pålars bärighet, prof- 

belastades en och en af dem med resp. 10, 15 och 20 

ton, hvarvid de olika lasterna fingo kvarligga ett par 

dygn, utan att någon sänkning af de belastade pålarne 

kunde iakttagas. 

En last af 10 ton per påle ansågs därför med nöj¬ 

aktig säkerhet under ofvan uppgifna bestämmelser å »stopp¬ 

ningen» kunna tillåtas. 

På grund af tomtens läge intill höga hus och mar¬ 

kens å denna och öfriga delar af kvarteret olikartade 

beskaffenhet, visade det sig emellertid vara förenadt med 

stora svårigheter att här utföra pålnings- och grundlägg- 

ningsarbetena. 

Genom skakningen vid pålarnes nedslående upp- 

stodo ock sättningar uti vidliggande hus i öster och nord¬ 

ost, hvilka voro grundlagda direkt å grusmarken utan 

vidare preparering af denna. 

Men äfven Stockholms stads Sparbanks hus, beläget 

på norra sidan om tomten visade sättningar, ehuru det¬ 

samma var grundlagdt å pålar i knippen. Denna sätt¬ 

ning synes otvifvelaktigt vara beroende af att därvarande 

pålar icke blifvit tillräckligt kraftigt nedslagna i under 

varande bottenlager — eljest är en vertikal rörelse här 

efter mitt förmenande oförklarlig. 

För att emellertid söka på bästa sätt skydda grannar- 

nes hus, bedrefvos pålningsarbetena å Akt. Bol. Rosenbads 

tomt så, att pålarne först inställdes på 1 o å 15 mtrs af- 

stånd från grannarnes gränsmurar, hvarefter pålningen ut¬ 

fördes mot granntomterna, och marken sålunda äfven drefs 

fram mot dem, hvarigenom en komprimering åstadkoms. 

Dessutom nedslogos pålarne med endast 2 m:s hejarslag 

för att minska skakningen i marken. 

Af öfriga iakttagelser från pålningsarbetena må anföras 

det förhållande, att hela marken genom pålarne drefs nedåt, 

så att kring hvarje påle uppstod en skålformig fördjup¬ 

ning af c:a 15 cm. djup, hvilket visar, att sandmassan 

icke var tätt lagrad, utan fastmer lät betydligt komprimera 

sig, hvilket bestyrker, att pålning under härvarande för¬ 

hållanden var fullt befogad. 

Som ett annat intressant bevis på markens rörelse 

nedåt kan ock nämnas, att en spåntvägg af stark 5 cm. 

plank, som före pålningens utförande i närheten neddrefs 

i gränsen mot Skånebankens hus vid norra sidan till 2 

m. djup och där visade sig omöjligt drifva längre, af 

pålningen, som sedermera utfördes å vidliggande område, 

sänktes c:a 5 cm. 

Pålningen visade sig för öfrigt gå bra öfver hela tom¬ 

ten, med undantag för det sydvästra partiet, som lämnats 

till sist och där pålarne stannade på 6—8 m. djup under 

afskärningen, ehuru jordborrningen visade 10—12 m. till 

fast underlag. 

För att då luckra upp den af pålningen uti öfre 

delen betydligt komprimerade marken användes metoden 

att nedslå 37 mms gasrör 3 å 4 m. långa samt skodda 

i nerändan med en järnspets. Rören fylldes till 1 m. 
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längd eller däröfver med dynamit, som antändes och åstad¬ 
kom en betydlig uppluckring, så att pålar på omkring¬ 
liggande område sedan med lätthet kunde neddrifvas. 

Pålarne afskuros vid höjden + 3,0 m. och insattes 
till ett antal af 3,200 st. under byggnadens olika murar 
enl. pl. 14. 

Af särskildt intresse ur konstruktiv synpunkt torde 
de anordningar vara, som här vidtogos för att å pålnin- 
gen öfverföra trycket från de under byggnadens hjärtmur 
på c:a 6 m. afstånd inställda och med öfver 300 tons 
belastade murpelarne. 

Såsom framgår af pl. 14 är hela hjärtmuren i källaren 
uppburfcn å pelare af granitmurverk, ställda å utbreddade 
baser på den undervarande betonsulan, som är utlagd till 
hela längden å pålarne. För öfverförande af trycket från 
de starkast lastade pelarne till pålningen äro ett slags 
omvända hvalf med ankarjärn inslagna, som visas å pl. 15. 

Betonen är för öfrigt neddragen direkt å pålarne, som 
af barkade sticka upp uti densamma 15 cm. såsom anges 
å pl. 15. 

Öfver alla bottenmurar är en isolering af naturlig 
asfalt inlagd vid planet + 5,30 m., hvarjämte murarne 
mot gatorna äro bestrukna med kokt asfalt från den hori¬ 
sontala isoleringen upp till sockelns underkant. 

Källarbottnarne äro i allmänhet lagda å höjden = 
+ 5,50 m. eller något öfver Mälarens högsta vattenyta, 
utom för ångpannerummet, där golfvet är lagdt lägre och 
en isolering medelst asfalt och beton därför blifvit vid¬ 
tagen. 

Sedan pålningen och markens preparering blifvit 
verkställd, utfördes alla grundmurar och källarmurar af 
beton, utgörande i massa c:a 3,100 kbm., hvartill åtgick 
en tid af omkring 2 månader, ett för våra förhållanden 
ovanligt gynnsamt resultat. 

Murverken betingade här följande å-pris: 

Beton af 1 c + 5 s + 7 mak. 23,50 kr. pr. kbm. 
D:o fylld med stor sten till 20 % 22,50 » 

Beton 1 c + 3 s + 5 mak. 28,75 kr. pr. kbm. 
D:o stenfylld till 20 % 27,75 » 

då tegelmurverk i kalkcementbruk kostade 24,75 kr. per 
kbm. och murverk af stor tuktad granit i cementbruk drog 
en kostnad af 70 kr. pr. kbm. 

Byggnadsstommen. 

Lokalernas placering och användning torde framgå 
af planerna å pl. 2 i jan.-häftet. Af anordningarna må 
dock framhållas, att så få bärande tvär- och innermurar 
blifvit insatta som möjligt, så att de olika affärslokalerna 
kunna sedermera inredas efter behag med väggar af scag- 
liol ställda å bjälklagen, såsom synes af våningsplanerna. 

Hjärtmuren uti hufvudbyggnaden mot Strömgatan 
uppbäres af kolonner uti bottenvåningen. Af dessa äro 
de vid tvärmurarne stående gjorda af tuktad granit i 
bastardbruk, men de fristående kolonnerna äro utförda 
af smidesjärn samt sammansatta af olika slags profiljärn 
och plåt till en lådformig sektion. 

Som dessa senare under den betydliga lasten af 300 
ton och vid härvarande längd af 5 m. få ovanliga dimen¬ 
sioner, meddelas den härvid använda typen å pl. 16 så¬ 
som varande af intresse. 

Hjärtmuren uppbäres mellan kolonnerna af grofva 
plåt bjälkar. 

Järnet uti bärbalkar och kolonner är till skydd mot 
förrostning omsorgsfullt rengjordt och väl oljemåladt, samt 
därefter omgifvet med mantlar af Rabitzputs till skydd 
mot eldens åverkan. 

Alla bjälklag äro utförda af eldfast material. 
Sålunda äro öfver källarvåningen järnbalkar inlagda 

och mellan dessa betonhvalf inslagna enl. typ 1 å pl. 16 
Betonen är dragen under balkarnes bottenfläns för 

att skydda järnet mot rost och eldens påverkan. 
Alla öfriga bjälklag uti hela huset på ett mindre 

undantag när äro utförda af porösa plantegelhvalf å järn¬ 
balkar enl. typ. 2 å pl. 16. 

För ett mindre område inom köksafdelningen, där 
minsta möjliga bjälklagstjocklek för utrymmes skull måst 
användas äro bjälklag enl. typ. 4 å pl. 16 använda. 

Samtliga golf uti rummen äro utförda af »rutadt 
cement» å sandunderlag, utom för några lokaler, där 
parkettgolf af trä blifvit inlagda. 

Ofvan cementlaget äro, sedan rutorna utfyllts med 
gipsbruk, korkmattor inlagda. 

Uti vindsvåningen äro golfven äfven gjorda af »rutadt 
cement» samt fogarne utfyllda med asfaltmassa. 

Sedan denna typ af eldfasta bjälklag med mellanläget 
mellan järnbalkarne af porösa plantegelhvalf, nu under 
några år pröfvats efter att först hafva införts uti Central¬ 
palatset vid Rödbodtorget, anser jag] mig, då jag infört 
systemet här, böra framhålla, att de fordringar att vara 
ljuddämpande och fria från torksprickor å takputsen, som 
man ansett sig kunna uppställa å densamma äfven blifvit 
på ett tillfredsställande sätt uppfyllda. 

Det fabrikat, som af Mariehälls tegelbruk, som tagit 
denna specialitet om hand, blifvit till olika byggnader leve- 
reradt, har ock varit af sådan beskaffenhet att detsamma 
med allt skäl kan förordas. 

Vid den mängd lanteminer å ljusgårdarne, som här 
kommit till användning, har man försökt att komma ifrån 
den fula och otympliga typ å dylika, som här i Stockholm 
vanligen begagnas, i det att de öfre glasfallen gifvits be¬ 
tydligt svagare lutning än som ofta brukas och glasbe¬ 
läggningen å desamma utförts af s. k. trådglas. 

Någon olägenhet häraf har ej heller under den gångna 
vintern visat sig, hvarför försöket att i detta fall åstad¬ 
komma en förbättring från det gamla vanliga manar till 
efterföljd. 

Å närstående vyer (se nästa sida) visas lanterninerna 
å de båda ljusgårdarne. 

För att få så stor nytta som möjligt af byggnadens 
vindsutrymmen, äro taklagen så konstruerade, att de så 
litet som möjligt inkräkta på rummen, såsom framgår af 
omstående vy (se nästa sida), en anordning, som ur 
praktisk synpunkt torde tala för sig själf. 

Byggnadens yttertak äro i allmänhet utförda af extra 
tjock galvaniserad takplåt, som dubbelfalsats, för att täthet 
skulle ernås vid de ringa lutningar, som finnas å de öfre 
delarne af de brutna taken. 

Utanpå plåten äro de branta takytorna mot omgif- 
vande gator beklädda med glaseradt tegel infästade vid 
impregnerade träläkt medels galvaniserade träskrufvar. 

Alla rännor och taklister äro utförda af kopparplåt 
liksom de invändigt i murarne placerade stuprören. 
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A. B. Rosenbads hus. Lanterniner å östra ljusgården och Nordiska 
bankens gård. 

Dessa senare äro virade med dubbla lag af impreg¬ 

nerad papp samt i murverken lagda uti utsparda rännor, 

som på innersidan i rummen äro täckta med scagliol- 

plattor. 

Byggnaden är försedd med centraluppvärmning för 

lågtrycksånga. Från särskilda i källaren anordnade varm¬ 

kammare föres varmluft • till restaurantens lokaler och 

korridorerna i de olika våningarna, hvarjämte kaminer äro 

inställda uti rummen allt i enlighet med af ing. H. Theo- 

rell uppgjorda ritningar. 

Som en nyhet må nämnas, att de eljest öfverallt 

brukliga ångkaminerna eller s. k. radiatorerna af ameri¬ 

kansk modell här blifvit utbytta mot en af leverantören, 

Ludvigsbergs Mek. Verkstad, tillverkad ny svensk typ, som 

visat sig vara af ändamålsenlig beskaffenhet och därför 

värd en vidare användning. 

Byggnaden Upplyses af elektriskt ljus, hvartill ström 

fås från stadens elektricitetsverk, från hvilket äfven ström 

tages för drifvande af de olika person- och varuhissarne 

samt ventilatorerna. 

När belysningsfrågan skulle afgöras, togs uti närmare 

öfvervägande, huruvida eget elektricitetsverk skulle anläg¬ 

gas, eller om strömmen skulle tagas från stadens verk, 

men ehuru här en ganska stor belysningscentral skulle 

kommit till stånd, ansågos fördelarne af att taga strömmen 

från stadens verk vara så stora, att de ej kunde af det 

egna verket öfverflyglas, hvarjämte skillnaden i driftkost¬ 

nader visade sig blifva rel. obetydlig hvarför det egna 

verket öfvergafs. 

Uti de olika våningarne äro vattenklosetter anord- 

A. B. Rosenbads hus. Norra halfyan af vinden mot Strömgatan. 

A. B. Rosenbads hus. Lanternin å vestra ljusgården. 

nade, från hvilka innehållet föres till [ett brunnssystem i 

källaren, där de fasta beståndsdelarne afsätta sig och 

hämtas bort, men det flytande innehållet föres ut i af- 

loppsledningarne. Klosetterna förses med cisternvatten, 

som uppumpas ur en brunn i grunden medelst en elektr. 

pump. Klosetterna ventileras genom elektriska fläktar 

placerade å vindarne. 

Arbeten och leveranser inom byggnaden hafva utförts 

af följande firmor och personer. 

Samtliga grundläggnings- och murningsarbeten i källar¬ 

våningen äro på entreprenad utförda af Aktiebolaget 

Skånska cementgjuteriet och 

byggnadsstommen af byggmästaren Lars Östlihn samt 

hans borgesmän herrar A. Ericsson och J. P. Pettersson. 

Granitsocklar och beklädnadssten å fasaderna af 

Ölands kalksten äro levererade af firman C. Wienberg & 

Comp. i Köpenhamn, hvilken synes mig förtjäna en sär¬ 

skild eloge för de synnerligen omsorgsfullt utförda orna- 

mentshuggningarna, hvilka kunna anses uppfylla mycket 

högt ställda fordringar å dylika. 

Alla järnbalkar af prima tyskt götjärn äro levererade 

genom firman Tesch & Comp. 

Järnarbeten till trappor, lanterniner, bärande kon¬ 

struktioner och takstolar m. m. äro utförda af firman K. 

J. Svensson & C:o, E. Rumstedt m. fl. 

Glasleveransen är från J. V. Kjellén & Son, snickeri¬ 

arbeten från Z. Falk & Son samt Aktieboi. J. O. Veng- 

ströms snickerifabrik, hvarjämte målningsarbeten äro ut¬ 

förda af herr. Carl Grabow och Edv. Bergh. 

Rörledningsarbeten af olika slag hafva utförts af 

Fahnehjelm & C:o och P. A. Sjögren samt elektriska 

ledningar af El. Aktiebolaget A. E. G. under kontroll af 

Elektr. Pröfningsanstalten. 

Belysningsarmaturen är levererad af Nordiska Kom¬ 

paniet. 

De elektriska hissarna äro levererade och uppsatta 

af Graham Brothers, hvarjämte korkmattor levererats af 

firman Myrstedt & Stern samt kakelugnar i bostads¬ 

våningarna af Rörstrands Aktiebolag. 

Bland de personer, som medverkat vid ritningarnes 

uppgörande och kontrollens utöfvande, må nämnas: 

ing. E. Landevall, som biträdt arkitekten Boberg vid 

byggnadsritningarnas utarbetande, ing. A. Lange och S. 

Knochenhauer, som deltagit i konstruktionsritningarnas upp- 
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görande, samt ing. Edv. Blom, hvilken biträdt vid kon¬ 

trollen af byggnadsarbetena. Dessutom har ing. H. Theo- 

rell uppgjort ritningar till samt öfvervakat värmeledningens 

utförande, ing. j. Berlien anordnat samt kontrollerat rör- 

ledningsarbetena samt ing. J. Hagerman inspekterat ut¬ 

förandet af de olika hissarne samt biträdt vid kontrollen 

öfver värmeledningsarbetena. 

Byggnadsarbetena togo sin början under sommaren 

1899 sedan det gamla Bondeska palatset blifvit rifvet, 

och den 1 Okt. 1902 kunde större delen af lokalerna 

tagas i anspråk för sitt ändamål. 

Restauranten och kaféet med tillhörande lokaler i 

bottenvåningen samt festvåningen 1 tr. upp i partiet mot 

Strömgatan hafva ännu icke inredts, enär man velat vänta 

härmed till den nya bron i Drottninggatans förlängning 

blifvit färdig och gatuförhållandena i samband därmed 

blifvit ordnade. 

Byggnadstomten har en areal af 2166 kbm. och be¬ 

tingade uti inköp ett pris af 1 million kronor motsvarande 

461 kronor per kvm. 

Kostnaden för byggnadsarbetena har uppgått till cirka 

1,500,000 kronor, hvartill kommer kostnaden för inrede 

af restauranten och festvåningen med tillhörande lokaler, 

beräknad till 115,000 kronor, eller inalles 1,615,000 

kronor. 

För några olika slag af arbeten uppgår kostnaden 

till följande belopp. 

Grundläggning och murverk till källarbottens 

plan.   165,000 kr. 

Byggnadsstommen . 660,000 » 

Beklädnadsstenen å fasaderna . 160,600 » 

Järnarbeten incl. plåt- och smidesarb. 111,200 » 

Värmledningsapparater och tillbehör. 60,000 » 

Anordningar för elektr. belysning incl. ar¬ 

matur . 32,500 » 

Elektriska hissar. 20,500 » 

Glasarbeten .'. 20,400 » 

Snickeri- och träarbeten. 117,600 » 

Rörledningsarbeten . 48,500 » 

m. m. 

Följande enhetspris å några arbeten torde här vara 

af intresse: 

Murverk af stortegel i kalkbruk kostade... 22 kr. pr m.3 

D:o uti kalkcembruk . 24 » 

Porösa plantegelhvalf uti kalkcembruk färdig 

inlagda .. 10 » m.2 

Järnbalkar af prima götjärn fritt å kaj 9 å 14,75 kr. pr 

dton under olika år. 

Färdigt bjälklag af järnbalkar, plantegelhvalf med 

takputs, sandfyllning och rutadt cementgolf kostade c:a 

22 kr. kvm., då balkarne på grund af de stora spänn¬ 

vidderna gingo till c:a 7 kr. pr m.2 

Såsom af ofvanstående korta beskrifning torde framgå, 

hafva vederbörande byggherrar här icke sparat några 

kostnader för att söka åstadkomma en i alla afseenden 

modern och monumental byggnad, enär endast de bästa 

materialier till byggnadsstommen blifvit använda och de 

tidsenligaste arbetsmetoder så långt som möjligt tillämpats, 

i hvilka hänseenden denna byggnad torde kunna tillfreds¬ 

ställa mycket högt ställda anspråk. 

t 

Då undertecknad haft i uppdrag att för bolagets 

räkning leda och öfvervaka arbetenas utförande och så¬ 

lunda kanske bättre än någon annan kan vitsorda, hvil¬ 

ken sällspord offervillighet, som här gjort sig gällande, 

för att den ifrågavarande platsen skulle bli på ett i allo 

värdigt och tidsenligt sätt bebyggd, så anser jag mig å 

såväl de sakkunniges som öfriga intresserades vägnar till 

Aktiebolaget Rosenbad och dess ledande män böra 

uttala ett varmt och uppriktigt erkännande af det storar¬ 

tade inlägg de genom denna byggnad gjort inom bufvud- 

stadens byggnadsområde. 

Stockholm i Mars 1903. 

P. Ax. Lindahl. 

Bil. A. 

Kungl Tekniska Högskolans NlaierialprofningsanstaH. 

Intyg n:r 1701. Prof n:r 9015—9050. 

Undersökning å tryck-, böjnings- och afknäckmngs- 

liållfasthet m. m. 

Föremål: 12 st. furupålar, hvilka enligt uppgift i c:a 110 år 

suttit uti grunden till det numera rifna, s. k Bondeska palatset in¬ 

vid Norrström uti Stockholm. 

Insändare: Herr kapten P. Ax. Lindahl, Stockholm. 

Profven inkommo den 20 november 1899. 

I. Beskrifning af undersökningsmaterialet. 

Samtidigt med profven lemnade insändaren nedanstående skizzer 

för att angifva de respektive pålarnes läge i förhållande till medel¬ 

vattenståndet, och motsvara de å skizzerna angifna märkena de, som 

varit åsatta pålarne. 

En okulär besiktning af pålarne visade, att samtliga angripits af 

röta, men att förruttnelseprocessen fortskridit afsevärdt längre i de 

delar af pålarne, som legat i närheten af vattenytan och sålunda 

ömsom utsatts för luftens och vattnets inverkan än i de delar, som 

ständigt legat under vatten. 
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I en del fall var gränsen emellan den af röta angripna delen 

af pålarne och den friska kärnan skarpt markerad — i all synnerhet 

då pålarne ännu voro sura — i andra fall skedde öfvergången grad¬ 

vis, hvilket'afsevärdt försvårat bestämmandet af den »friska kärnans 

medeldiameter» som alltid blifvit uppmätt å profven. 

I öfrigt må i afseende på pålarnes utseende anmärkas, att samt¬ 

liga voro raka samt tämligen kvistrena. För så vidt af en okulär 

besiktning kunde dömas var träslaget furu. Samtliga pålar voro vid 

inlemnandet genomsura och hade vid profningen ej undergått annan 

torkning än den, som varit en följd af den c:a 14 dagars långa för¬ 

varingen i profningsanstaltens maskinsal. 

II. Undersökningens omfattning. 

Undersökningarnes ändamål var att fastställa virkets hållfasthets- 

egenskaper dels för att man skulle kunna jämföra detsamma med 

friskt virke dels ock för att utröna den eventuella kvalitéskillnad, 

som kunde förefinnas emellan de delar af pålarne, som ständigt va¬ 

rit under vattnet och de som varit än under än öfver vatten. 

I och för detta ändamål hafva utförts tryck-, böjnings- och af- 

knäckningsprof, hvarjämte mikroskopisk undersökning företagits. 

Hvad tryckprofven beträffar, utfördes dylika å pålarne I a, Ib, 

II a och II b dels å afsågade stycken, hvars höjder förhöllo sig till 

medeldiametern ungefär liksom 1: 1,13, och voro dessa prof i öfrigt 

oförändrade vid försökens utförande, dels å uti den friska kärnan ut- 

svarfvade cylindrar, hvilka äfvenledes i det närmaste hade normal¬ 

dimensioner. Dessa senare prof verkställdes för att jämföra styrkan 

hos pålarnes friska del med det helas styrka. 

Dessutom företogos tryckprof vinkelrätt emot fiberriktningen å 

kuber, som utsågats dels ur den friska kärnan, dels ur pålarnes yttre, 

angripna partier. Tyvärr räckte ej materialet uti pålarne I och II 

till dessa prof, utan måste profven uttagas ur pålarne III, IV och 

V, sedan de förut underkastats afknäckning. 

Vid böjningsprofven upplades pålarne på tvänne stöd med 1500 

mm. inbördes afstånd samt belastades på midten. För att ej stö¬ 

den skulle' allt för mycket intränga i det ganska murkna träet, an¬ 

vändes mellanlägg emellan stöden och pålarne, utgörande närmast 

träet tvänne pappskifvor, som hvilade i en efter pålens periferi böjd 

10 mm. tjock plåt. Vid ändstöden voro dessa plåtar 82 mm. 

breda, samt omfattade 175 mm. af periferien; vid midtenstödet, 

voro motsvarande siffror 95 och 300 mm. I trots af dessa för¬ 

siktighetsmått inträngde plåtarne mer eller mindre i träet vid för¬ 

sökens utförande. 

Afknäckningsprofven verkställdes å 2 000 mm. långa pålstycken, 

hvars ändar afskurits möjligast vinkelrät. emot pålens midtlinie. hvar- 

efter ändytorna omsorgsfullt planades. Då dessa profs längd varit 

alltför ringa i förhållande till medeldiametern, hafva ej de van¬ 

liga formlerna för afknäckning kunnat tillämpas vid de erhållna resul¬ 

tatens uträknande, utan har brottbelastningen — liksom vid vanliga 

tryckprof — dividerats med medelgenomskärningsarean för erhållande 

af materialspänningen. Detta sätt har användts af bl. a. Tetmajer 

i fall, då vid afknäckningsprof längden är ringa i förhållande till 

profvets tvärdimensioner. Emellertid bör observeras att de härvid 

erhållna värdena hvarken motsvara träets tryck — eller afknäcknings- 

hållfasthet, men att de dock möjliggöra en jämförelse emellan de 

olika profven. 

Med afseende på inspänningsanordningen för afknäckningsprofven 

må anföras, att de planade ändytorna direkt hvilade emot plana 

stålskifvor, som förmedels kullager stodo i förbindelse med profnings- 

maskinen. 

Slutligen hafva mikroskopiska undersökningar å en del fibrer 

företagits, dels för att konstatera den eventuella förändring fibrerna 

i allmänhet undergått, dels för att tillse, huruvida någon olikhet 

härutinnan kunde skönjas emellan de delar af pålarne, som ständigt 

legat under vatten och de som varit än öfver och än under vattnet. 

III. Profningsresultat. 

A. Tryckprof parallclt med fibrerna. 

Samtliga prof vägdes omedelbart före försöken, och efter dessas 

utförande spjälkades desamma uti 8 å xo delar, hvarefter de upp¬ 

lades för att torka ofvanpå en ångpanna, där temperaturen utan 

större variationer höll sig vid c:a + 50° C. Första vägningen före 

togs efter 4 dygn; den andra efter ytterligare 4 och den tredje efter 

ytterligare 7 dygn, då det visade sig att sista viktminskningen varit 

högst obetydlig, hvarföre sannolikt konstant vikt åtminstone i det 

närmaste blifvit uppnådd. 

Resultaten äro sammanställda i Tab. I och Tab. II. 

Då det är af särskildt intresse, att jämföra hållfastheten hos 

den del af pålarne, som ständigt varit under vattnet med densamma 

hos de partier, som ömsevis varit utsatta för luftens och vattnets in¬ 

flytande, hafva medelvärdena uti tab. I och II sammanställts uti tab. 

III, hvarjämte tryckhållfastheten hos pålarnes af röta angripna delar 

beräknats med tillhjälp af öfriga erhållna värden. För att göra den 

ifrågavarande jämförelsen lättare att direkt utföra, hafva slutligen 

Tabell I. 

Vården å t ryck hallfasthet, erhållna vid tryckprof, parallelt med, fibrerna å hela pålarne. 

Löpande 

N:r 

Pålens 

märke 

Antal årsringar Profvets ursprungliga Den 

friska kär¬ 

nans medel¬ 

diameter 

cm. 

Volymvikt Fuktig- 

hetshalt vid 

försöket 

0/ 
/o 

Tryckhåll- 

fasthet 

kg/cm.2 

friska 
gripna 

totala 
höjd 

cm. 

me del - 

diameter 

cm. 

tryckarea 

cm.2 

vid 

försöket 

kg/dm.3 

efter 15 dgns 

torkning i 

50° C. 
kg/dm.3 

9015 
I a 25 40 65 22,5 24,8 483,1 13,3 0,658 102,7 

9016 28 45 73 22,8 24,8 483,1 13,3 0,652 0,324 50,3 101,5 

Medeltal 27 42 69 22,7 24,8 

rO
 

OO 13,3 0,655 I02,i 

9017 
1 b 37 35 72 26,0 27,4 589,6 15,3 0,750 171,5 

9018 32 36 68 to
 

CO
 

~c
o 26,3 543,3 13,3 0,634 0,425 33>9 169.3 

Medeltal 35 35 7° 24,9 26,9 566,5 14,3 0,692 170,4 

9ol9 II a 25 40 65 22,8 25.9 526,9 14,0 0,683 114,4 
9020 25 45 70 23,5 26,6 555,7 13,5 0,674 0,438 35,° 130,3 

Medeltal 25 43 68 23-2 26,3 54D3 13,8 0,679 122,4 

9021 
II b 

27 43 70 25.7 27,9 611,4 I4,° 0,798 186,5 

9022 25 46 72 25,3 28,2 624,6 14,4 0,818 0,470 41,8 180,5 

Medeltal 26 44 7i 25.5 28,. 618,0 I 4)2 0,808 183,5 

Anm. Profven med index a äro tagna ur den del af pålarne, som varit än öfver än under vattnet. Profven med index b äro uttagna ur den del af pålarne, 

som ständigt varit under vattnet. 

♦ 



Tabell 11. 

Värden d tryckhällfasthet, erhållna vid tryckprof\ parallelt med fibrerna, å. pålarnes friska del, kärnan. 
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Löpande 

N:o 

Pålens 

märke 

Antal 

årsringar 

Profvets ursprungliga Volymvikt 
Fuktighets- 

halt vid 

försöket 

% 

Tryck- 

hållfasthet 

kg./cm.2 

höjd 

cm. 

diameter 

cm. 

tryck¬ 

area 

cm.2 

vid 

försöket 

kg./dm.3 

efter 15 dygns 

torkning 

vid 50° ' C. \ 

kg./dm.3 

9 023 
I a 23 ■ • >3 12,4 1 20,8 0,544 0,415 23,7 230,9 

9 024 27 11,0 12,s 122,7 0,537 223,3 

Medeltal 25 IM 12,5 121,8 0,541 227,1 

9025 
I b 31 12,0 13,3 138,9 0,617 241,2 

9 026 34 n,8 13,3 138,9 0,629 0,482 23,4 249,1 

Medeltal 33 11,9 13,3 138,9 0,623 245,2 

9 027 
II a 

24 I 1,2 12,5 122,7 0,598 258,4 
9 028 25 I 1,2 12,4 120,8 0,682 0,487 28,6 220,2 

Medeltal 25 I 1,2 12,5 121,8 0,640 239,3 

9 029 
II b 

26 11,7 I3,i 134,8 0,682 267,8 

9 03° 26 11,8 I3,i 132,7 0,686 0,504 26,5 286,3 

Medeltal 26 11,8 I3,i 133,8 0,684 277,1 

Anm. Profven med index a äro tagna ur den del af pålarne, som varit än öfver än under vattnet. Profven med index b äro uttagna ur den del af pålarne, 

som ständigt varit under vattnet. 

Tabell III. 

Sammanställning af medelvärden ur Tabell I och II jämte med dessas hjälp beräknade värden a tryckhållfastheten 

uti pålarnes murkna delar. 

Märke 

Antal årsringar 
Den 

friska 

kärjians 

diameter 

Volymvikt 

ä hela pålarne 
Tryckhållfasthet 

Profvens läge 

i pålen Friska 

st. 

Angripna 

st. 

Totala 

st. 

vid 

försöket 

efter 15 

dygns 

torkning 

vid 

.50° C. 

i den 

friska 

delen 

i den 

angripna 

delen 

å 

hela 

pålen 

I a 

II a 
27 

25 

42 

43 

69 

68 
13,3 

13,8 

0,655 

0,679 

0,324 

0,438 

227,1 

239,3 

51.6 

77.7 

102,1 

I 22,4 
j I vattenytan 

Medelvärden 0,667 0,381 233,2 64,7 112,3 

I b 35 35 70 14,3 0,692 0,425 245,2 140,8 170 4 
j Under vattnet 

II b 27 44 7i 14,2 0,804 0,470 277,1 I 51,2 183,5 

Medelvärden 0,748 0,448 26 1,2 I 46,° 177,0 

Medelvärden å profven »i vattenytan», om värdena å profven »under vattnet» sättes = 100. 

Prof »i vattenytan». 89 
■ 

85 89 44 63 
Prof »under vattnet» . IOO IOO IOO IOO IOO 

medelvärdena för »prof i vattenytan» omräknats i % af värdena för 

»prof under vattnet». Af denna omräkning framgår: 

att de förra i genomsnitt hafva 37 % lägre tryckhållfasthet än 

de senare; 

att den friska delen af de förra hafva I I % lägre tryckåilfast- 

het än de senare; 

att den af röta angripna delen af de förra hafva 56 % lägre 

tryckhållfasthet än de senare; 

att volymvikten hos de förra efter träets torkning, är 15 % 

lägre än hos de senare. 

För att direkt kunna göra en jämförelse emellan pålarnes friska 

och af röta angripna delar har tab. IV blifvit uppställd. I densamma 

hafva, förutom direkt erhållna värden, införts de på grund af dessa 

beräknade värdena å volymvikten hos träets af röta angripna delar. 

Af tab. IV fratngår : 

att träets af röta angripna delar hafva 17% lägre volymvikt 

i torrt tillstånd än de friska delarne; 

att de förra hafva 58 % lägre tryckhållfasthet än de senare. 

B. Tryckprof vinkelrätt emot fibrerna. 

Vid tryckprof å furu vinkelrätt emot fibrerna erhålles icke nå¬ 

gon brottgräns, emedan ingen »högsta belastning» uppnås. Belast¬ 

ningen måste sålunda ständigt ökas allt eftersom profvet samman¬ 

pressas. Däremot erhålles en skarpt markerad flytgräns, ungefär som 

vid mjukt varmbearbetadt järn. Uti tab. V äro resultaten af dessa 

prof sammanställda och på så sätt att profven »under» och »i vat¬ 

tenytan» skilts åt. 
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Tabell IV. 

Medelvärden å tryckhållfasthet och volymvikt, sammanställda i och 

för en direkt jämförelse emellan träets friska och af röta 

angripna delar. 

Profven tagna ur pålens Märke 
Volymvikt 

kg./dm.3 

Tryck- 

hållfasthet 

kg./cm.2 

\ I a 0,415 
[ 

227,1 

friska del . II a 0,487 239.3 

1 I b 0,482 245.2 
t II b 0,504 277.1 

Medelvärden 0,472 247.2 

| I a 0,293 51,6 • 

af röta angripna del ' II a 0,422 77,7 

| I b 0,406 140,8 
II b 0,457 151.2 

Medelvärden 0.394 105,3 

Medelvärden å de af röta angripna profven, om värdena å 

de friska sättes = ioo. 

Friska prof. IOO IOO 

Af röta angripna prof 83 42 

Af resultaten framgår, att någon väsentligare olikhet emellan 

flytgräns hos prof »under» och »i vattenytan» icke föreligger. 

Om ett utdrag göres för att konstatera den kvalitéskillnad, som 

eventuellt föreligger, emellan prof tagna i pålarnes friska eller af 

röta angripna delar erhålles följande resultat. 

Tabell VI. 

Medelvärden af tryckprof vinkelrätt emot fibrerna. 

Profven tagna ur pålarnes 

Volymvikt 

vid 

försöket 

kg., dm.3 

Flytgräns 

kg./cm.2 

Samman- 

tryckning 

vid 

flytgränsen 

% 

Friska delar. 0,78 18,4 0,56 
Af röta angripna delar O.69 24,1 0,74 

! 
Medelvärden å de af röta 

de friska 

angripna profven, om värdena å 

sättes = 100. 

Af röta angripna prof... 1 88 1 u 132 
Friska prof ... IOO IOO IOO 

Dessa resultat måste betraktas såsom ganska märkliga och stå 

i skarp motsats till dem som erhållits vid tryckprof parallelt med 

fibrerna. Emellertid bör det anmärkas att pålarne III, IV och V 

voro väsentligt mindre angripna af röta, än pålarne I och II, å hvilka 

tryckprofven parallelt med fibrerna utfördes. Och det är antagligt, 

att om å dessa tryckprof kunnat utföras äfven vinkelrätt emot fibrerna, 

dessa icke utfallit så gynnsamt å de murkna delarne som nu varit 

fallet. 

Man är af resultaten böjd att draga den slutsats, att kärnveden 

i och för sig måste vara afsevärdt mindre motståndskraftig för på- 

Tabell V. 

Tryckprof vinkelrätt emot fiberriktningen. 

Löpande 

nummer 

Pålens 

märke 

Profvets läge i pålen Ars- 

r ingci k- 

?ies 

läge 

Profstyckets dimensioner Volym¬ 

vikt 

vid för¬ 

söket 

kg./dm.3 

Flyt¬ 

gräns 

kg./cm.2 

Satnman- 

tryckmng 

vid 

flytgränsen 

% 

i förhallande 

till 

vattenytan 

i af seende 

på dess angripna och 

friska delar 

Höjd 

cm. 

Längd 

cm. 

Bredd 

cm. 

Tryck¬ 

area 

cm.2 

9031 in a friska del . 
jH 

9,10 943 9,°4 82,5 0,87 19,4 0,73 

9032 III b » » & 9>r4 9,t6 9,11 83,5 0,91 19,2 0,6l 
Ständigt 

9033 III c angripna » . 5=5. 5.76 5,86 5,85 34.3 0,72 26,3 0,55 

9034 III d under » » ■ 5.83 5,92 5,68 33>6 0,71 37,2 0,96 

9035 IV c friska » . ip. 11.45 11,35 I I .30 128,3 0,78 17,9 0,59 

9036 IV d vatten 
» iH I 1,45 11,35 I I ,30 128,3 0,81 17,5 0,52 

9037 IV a angripna » . 7,00 7,00 6,92 48,4 0,75 17,5 0,63 

9038 IV b » » i 6,94 7,02 6,98 49,o 0,75 16,3 0,46 

M e del värde n 0,79 21,4 0,63 

9039 V a 
Än öfver 

friska del. , 10,32 10,26 10,27 105,4 Op2 17,6 0,58 

9040 V b 
än 

» » 10,37 10,25 10,30 105,6 0,69 18,9 0,35 

1 9041 V c 
under vatten 

angripna » . 5-3° 5,38 5,3° 28,5 0,59 22,8 0,91 

1 9042 V d » » ., II 5,30 5,37 5,3° 28,5 0,60 24,6 0,91 

M e d e 1 v ä r d e n 0,63 
’ 0 ! 

2I,o 0,69 

Medelvärden å profven »i vattenytan», om värdena å profven »under vattnet» sättas = ioo. 

Prof »i vattenytan» . 

Prof »under vattnet» 

80 98 

IOO IOO 

i io 

ioo 
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Tabell VII. 

Böjningsprof ä pålarne, i det skick de inlemnats. 

Löpande 

N:r 

Pålens 

märke 

Profvets läge i 

förhållande till 

vattenytan 

Anmärkningar rörande profvets 

beskaffenhet 

Slödaf- 

stånd 

mm. 

Omkrets vid profvets 
Medel- 

dia¬ 

meter 

cm. 

Den friska 

kärnans 

medeldia¬ 

meter 

cm. 

Böjnings¬ 

hållfasthet 

kg/cm.2 

rot¬ 

ände 

cm. 

midt 

cm. 

topp¬ 

ande 

cm. 

9043 
9044 

VII 

VIII 

Ständigt under 

vatten 

Träet synes väl bibehållet. 

Ej fullt så lösa trä som i 

föregående. Något krokig 

1500 

1500 

94,0 

86,9 

88,0 

8 5,° 

85,° 

79,6 

28,3 

26,7 

22,5 

19,0 
260 

239 

M—e—d—e—1-—v— ä—r—d—e—n 27,5 ' 20,8 250 

9045 

9046 

IX 

X 

Än öfver än under 

vattnet 

Träet delvis mycket murket delvis 

mindre. Toppänden mycket mur- 

ken. Roiänden ganska väl bibehåll. 

1500 

1 500 

78,6 

81,1 
76.5 

78.5 

74,o 

76,s 

24,3 

25,> 
16>s 
16,5 

205 

198 

M — e—d — e — 1 — v—ä—r — d — e—n 24,7 16,5 202 

Medelvärden å de prof, som varit än öfver än under vatten, om värdena å de prof som ständigt varit under vatten sättas = ioo 

»Prof i vattenytan» , 

»Prof under vatten» . 
90 

100 
79 

100 

81 

IOO 

Tabell VIII. 

Afknäckningsprof. 

Löpande 

N:r 

Pålens 

märke 

Profvets läge i förhållande 

till vattenytan 

Omkrets vid pålens Medel¬ 

dia¬ 

meter 

Dm 

cm. 

Prof¬ 

vets 

längd 

L 

cm. 

Värdet 

L 

Dm 

Antal 

års¬ 

ringar 

st. 

Den friska 

kärnans 

medeldia- 1 

meter 

cm. 

Högsta belastning 

rot¬ 

ände 

cm. 

midt 

cm. 

topp¬ 

ände 

cm. 

kg- kg/cm.2 

9047 

9048 

III 

IV 
Ständigt under vatten S6,3 

94,i 

81,2 

88,0 
78,5 
82,3 

26,1 

28,0 

200 

200 
7,7 

7,1 

80 

95 

13,9 

2) 1 

90 000’) 

68 ooo2) 

168,2') 

no,42) 

M—e—d—é—1—v—ä —r—d—e —n 7,4 88 (>3,9) (79 000) (>39,3) 

9049 

9050 

V 

VI 
Än öfver än under vatten 7 1,5 

79,8 

71,0 

79,6 

68,3 

79,2 

22,4 

25,3 

107.5 

196.5 

8,8 

7,7 

76 

73 

15,2 

13,8 

49 OOO 

67 500 

124,3 

>34,3 

M—e—d—e—1—v—ä—r—d—e—n 8,3 75 >4,5 58 300 129,3 

>) Pålen hade icke undergått någon synbar förändring då denna belastning uppnåddes. Af denna anledning 
itusågades pålen så att den kunde profvas i Amsler & Laffons press, hvarvid följande resultat uppnåddes: 

Längd, L = 99,0 cm. 

Medeldiameter, D = 26,7 cm. 

L/D = 3,7 cm. 

Högsta belastning = 124700 kg.: pålen stukades och splittrades. 

» » — 222,7 kg/cm.2 

2) I motsats till öfriga, profvade pålar hade denna icke en frisk kärna, utan voro dels ytlagren murkna, dels 
ock själfva kärnan, under det att ett mellanparti, omgifvet af blåträ, var friskt. Se vidstående skizz. 

Ränningar vinkelrätt emot fibrerna, då trots rötan, ytveden visar sig 

betydligt öfverlägsen. Hur därmed förhåller sig torde icke vara fullt 

utredt, men kan meddelas, att vid en härstädes nyligen utförd, om¬ 

fattande undersökning å furu till slipers icke någon skillnad i flyt- 

gräns vinkelrätt emot fibrerna kunde ådagaläggas emellan prof tagna 

i själfva kärnan (märgen i profvets midt) och prof tagna närmare 

ytan. I dessa senare prof ingick dock ej blåyta eller splintved. 

C. Böjningsprof. 

Försök gjordes att medels instrument bestämma pålarnes ned- 

höjning vid de respektive belastningsökningarne, men detta visade 

sig af två skäl outförbart. Dels vredo sig nämligen pålarne under 

profvets gång på grund af den .icke symmetriska formen, dels inträngde 

— som ofvan blifvit nämndt — stöden uti den murkna Veden allt 

efter som belastningen stegrades, hvilket lätt gifver anledning till 

missvisning. 

På grund häraf har vid böjningsprofven endast den belastning 

blifvit fastställd, vid hvilken brott inträffade. Resultaten af dessa 

prof äro sammanställda i tab. VII. 

Af tab. VII framgår: 

att prof som varit utsatta än för vattnets och än för luftens in¬ 

verkan hafva 19 % lägre böjningshållfasthet än de prof, som stän¬ 

digt varit under vatten. 

D. Afknäckningsprof. 

Vid dessas utförande gjordes försök att med tillhjäip af tjän¬ 

liga instrument bestämma pålarnes »kastning» vid respektive belast¬ 

ningsökningar. Det visade sig emellertid att pålarne icke afveko 

så mycket från sitt ursprungsläge under försöket att instrumenten 

gåfvo tydligt utslag förr än högsta belastningen uppnåtts, hvarföre 

ock de erhållna värdena icke medtagits uti resultaten. De visa emel- 

* * 
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lertid att någon verklig afknäckning ej ägt rum, och åstadkom i 

själfva verket maximibelastningen endast en hopstukning, liksom vid 

de förut beskrifna tryckprofven. 

På grund dels af att Werdermaskinen ej förmådde stuka pålen 

N:r III, och sålunda »högsta belastningen» i detta fall ej motsvarar 

pålens bärkraft, dels pålen N:r IV var långt mera angripen af röta 

än någon af de andra pålarne, hafva dessa försök icke lemnat så 

tydligt utslag i afseende på kvalitéskillnaden emellan prof »i vatten¬ 

ytan > och »under vattnet» som tryck- och böjningsprofven, äfven 

om den skillnad, som verkligen förefinnes går i samma riktning som 

vid nämnda prof. 

E. Mikroskopisk undersökning. 

Prof uttogos ur pålarne I a och I b, och blefvo preparaten så 

framställda, att träet svagt kokades i rent vatten samt försiktigt de- 

fibrerades genom svag pressning, hvarefter fibrerna isolerades med 

nålar på vanligt sätt. 

Profningsresultat. 

Pålen I b. Träet helt och hållet under vatten. 

a) . Kärnträ fibrer af samma utseende som hos friskt trä, 

i allmänhet hela, oskadade; ganska lätt att sära fibrerna åt utan 

att skada dem; cellväggar i allmänhet klara och genomskinliga, 

här och där med mörka långstrimmor. 

b) . Ytved (c:a i cm. innanför pålens yta). 

fibrer med något mörkare cellväggar än föregående (tätare längd¬ 

strimmor); kunna erhållas ganska oskadade och isolerade uti 

preparatet, visande jämförelsevis stor styrka; delvis söndertrasade 

och i brottstycken. 

Pålen I a. Träet i vattenytan (stundom öfver, stundom under): 

a) . Kärnträet visar ej några väsentliga olikheter med före¬ 

gående prof. 

b) . Ytved. (Prof taget som ofvanst.). Fibrer mycket svaga 

och svåra att i oskadadt skick isolera från hvarandra, sönder¬ 

falla i brottstycken, i hvilka fibrerna äro inbördes fast förenade 

med hvarandra, så att celiväggarne söndertrasas vid isolerings- 

försök; cellväggar med skarpa, mörka längdstrimmor och oregel¬ 

bundna konturer; porer med flera cellaflagringar skarpt fram¬ 

trädande. 

IV. Sammanfattning. 

För att möjliggöra en jämförelse emellan det pålvirke, som nu 

undersökts med vanlig, frisk furu, må anföras följande värden er¬ 

hållna vid den ofvan antydda, härstädes utförda undersökningen å. 

furu till slipers. Denna undersökning omfattade virke, som växt uti 

tvenne olika trakter af Sverige, och visade sig det afgjordt bästa 

härstamma från stränderna af sjön Sottern i Nerike. A detta virke 

verkställdes hållfasthetsundersökningar af liknande beskaffenhet med 

de nu utförda. Det bör emellertid anmärkas, att samtliga profstyc- 

ken utskurits ur stammarne, hvarvid splintveden sorgfälligt undveks. 

Några afknäckningsprof gjordes icke på detta virke, hvarför en jäm¬ 

förelse endast blir möjlig emellan värden erhållna vid böjningsprof 

samt tryckprof, de senare såväl parallelt som vinkelrätt emot fibrerna. 

De respektive värdena äro sammanförda uti tab. IX. 

Tabell IX. 

fä»iförelsetabel l. 

Material Anm är k n inga r 

Tryckhåll- 

fasthet II 

fibrerna 

kg/cm.3 

Tryckprof j_ fibrerna 
Böjnings - 

hållfasthet 

j kg, cm.2 

flvtgräns 

kg/cm.2 

Samman- 

tryckning 

0/ 
/o 

Frisk furu från Nerike . Vinterhugget 335,5 5L9 6,x 560,9 

Furu, som 110 år suttit i grunden till Bondeska 

palatset i Stockholm . Ständigt under vatten i77,o 21,4 0,63 250 

D:o D:o . An öfver än under vatten 112,3 2 1,0 0,69 202 

Hållfasthetsvärden å det rnurkna virket, om värdena å det friska sättes = 100 

Frisk furu från Nerike . 1 Vinterhugget IOO IOO IOO IOO 

Furu, som 110 år suttit i grunden till Bondeska j 

palatset i Stockholm . Ständigt under vatten 53 41 IO 45 
D:o D:o . An öfver än under vatten -> -> 

33 40 »I 36 

Stockholm den 30 December 1899. K. Tekn. Högskolans Malerialprofningsanstalt 

Axel Wahlberg, 

Profningsanstaltens föreståndare. 

Bil. B. 

Kungl. Tekniska Högskolans Malerialprofningsanstalt 

Intyg n:r 1 760. Prof n:r 9 740 — 9 747 

Undersökning å tryck- och afknäcknings- samt böjnings- 

hållfasthet. 

Föremål: 4 st. friska furupålar af omstående dimensioner och 

beskaffenhet. 

Insändare: Herr kapten P. Ax. Lindahl, Stockholm. 

Profven inkommo den I januari 1900. 

Plan för undersökningen. 

Enligt insändarens önskan skulle pålarne underkastas tryck-,, 

afknäcknings- och böjningsprof på samma sätt, som å det i intyg. 

n:r 1 701 omförmälda, gamla pålvirket. 

Af de nu insända pålarne voro emellertid 2 st. så grofva att de- 

utstodo en belastning af 90000 kg på en längd af c:a 1,8 m, utan. 

att brista. Någon a fl: näckningshål lfasthet kunde därför ej fastställas. 

Tryckprofven företogos å afsågade pålstycken, hvilkas medel¬ 

diameter förhöll sig till höjden ungefär som 1,13: 1. 



Prof nings resultat. 

A. Tryckprofven. 

49 

Löpande 

n:r 
Märke 

Prof 

Medel- 

diameter 

cm 

vets 

Höjd 

cm 

Antal 

ars ringar 

Volymvikt i 

torrt tillstånd 

kg/dm3 

Fuktighets- 

halt vid 

försöket 

% 

Tryck- 

j hallfasthet 

kg/cm2 

Anmärkningar rörande träets 

beskaffenhet 

9 740 
, 

20,3 18,5 47 0,76 49>2 

| 

240,3 Tämligen kvistigt. 

9 741 2 19,S 1 7 A 49 0,74 48,5 253,2 Kvistrent. 

Medeltal 48 o,75 48,9 246,8 

9 742 3 26,1 22,2 65 0,54 38,5 231,0 Tämligen kvistigt. 

9 743 4 27,4 23,3 70 0,45 39,6 234,2 Kvistrent. 

Medeltal 68 0,50 39,1 232,6 

Tryckriktning parallelt med fibrerna. 

B. Afknäckningsprofven. 

Löpande 
Märke 

n:r 

Omkrets 77d pdlens 
Medel- 

diameter 

cm 

Pdlens längd 

cm 

Högsta belastning 
Anmärkningar rörande träets 

beskaffenhet. Rotände 

cm 

Mull 

cm 

Toppände 

cm kg kg cnr 

9 744 1 65,0 64,1 61,3 20,2 150 60 000 

t
s

 
0

0
 Stammen krokig och kvistig. 

9 745 2 64,3 61,5 60,2 19,7 150 59 000 193,6 Stammen rak 0. tämligen kvistren. 

Medeltal 59 500 190,4 

Pålarne n:ris 3 och 4, som ej vid maskinens maximibelastning (90 000 kg) brusto, underkastades i stället böjningsprof. 

C. Böjningsprof. 

Löpande 
Märke 

Omkrets vid pdlens 

Medeldia meter 

cm 

Stödafstand 

cm 

Böjningshäll- Anmärkningar rörande träets 

n;r Rotände 

cm 

Midi 

cm 

Toppände 

cm 

fasthet 

kg/cm2 
beskaffenhet 

9 746 3 88,4 79,S 75,8 25,9 150 375,6 Stammen krokig och kvistig. 

9 747 4 
ioo,s 91,8 85,5 29,5 150 395,6 Stammen rak 0. tämligen kvistren. 

Medeltal 385,6 

För att underlätta jämförelsen med i intyg n:r 1 701 meddelade profningsresultat å gammalt pålvirke har nedanstående tabell blif- 

vit uppställd, hvarvid de å det friska virket erhållna värdena äro satta = 100 samt de öfriga uträknade i förhållande till detta. 

Prof slag Volymvikt 
T'ry ’ckh dl fast¬ 

het 
Böjnings- 

hällfasthet 

Afknäcknings- 

hdllfasthet 

Färskt virke . IOO IOO IOO IOO 

Gammalt virke ständigt under vatten ... 72 74 65 73 
Gammalt virke än öfver, än under vatten 6l 47 52 

68 

Gammalt virke (»kärnan») . 76 J03 
Gammalt virke (af röta angripna delar)... 63 44 

_ 
1 

Stockholm den 6 februari 1900. 

K. Tekn. Högskolans Materialprofningsanstalt 

Axel Wahlberg. 

1’rofningsanstaltens föreståndare. 
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Bil. C 

Protokoll d/ver profpålning å tomten iv.r 6 i Kv. Rosenbad. 

2 m. hejareslag 

med ‘bålknekt 

1 m. hejareslag 

Påle Nrr 3 0 20 Påle N:r 63g Påle N:r l 786 

Antal slag 
Sjunkning 

Antal slag 
Sjunkning 

Antal slag 
Sjunkning 

i meter pr slag i meter pr slag i meter pr slag 

8 

15 
16 

19 

19 

23 

I ,0 

I ,0 

1,0 

1 p 

0,7 

0,8 

- 

12,5 cm. 

6,6 » 

6,0 » 

5,2 » 

3,6 » 

3,5 » 

1 
18 

16 

18 

20 

19 

I,o 
1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,8 

14,0 cm. 

5,5 » 
6,0 » 

5,5 » 
5,0 » 

4,4 » 

8 

12 

19 

23 
24 

24 

27 

I ,0 

1,0 

I ,0 

I ,0 

I ,0 

I ,0 

I ,0 

12,5 cm. 

8,0 » 

5,° * 
4,0 » 

4,° » 

4,° '* 
3,6 » 

100 st. 

34 

>5 

39 

3° 

5,5 m. 

1,0 

0,43 
L° 
0,6 

3,0 cm. 

2)9 » 
2,6 » 

2,o » 

98 st. 

3i 
38 
46 

26 

5,8 m. 

I,o 

1,0 

1,0 

0,5 

3,2 cm. 

2,6 » 

2,r » 

1,9 » 

13, st. 

30 

37 
20 

27 

7,0 m. 

I ,0 

1 ,0 

0,47 
0,40 

3.3 cm. 
2,7 » 

2.3 » 

1,5 » 

118 st. 

100 

48 

3>°3 m. 

I ,0 

0,33 

1,0 cm. 

0,7 > 

141 st. 

56 

ll 

3.5 m. 

0,5 

0,5 

0,9 cm. 

0,7 » 

114 st. 

64 

2,87 m. 

0,40 

_ 

0,6 Cm. 

148 st. 1,33 m. — 133 st. 1,0 m. 
1 

- 
64 st. 0,40 m. [ 

Pålen jlacerad vic östra gräns- Pålen insatt midt å södra hjärt- • Påle vid midt af norra partiet. 
muren. muren L = 12,2 — 2,0 = 10,2 m. 

L = 11, 0—I,i — 9)9 m. längd. L = I 1,2—0,7 = 10,5 m- d = 19 cm. diam. i topp. 
d = 18 cm. i diam. d =19 cm. D = 3, 4 » » i storändan. 

D = 31 » » D = 3 t » 

Stockholm d. 24 febr. 1900. p. Ax. Lindahi. 

NYARE BYGGNADSVERK. 

Mäla/provinsernas Banks nybyggnad n:o 8 Skeppsbron i 

Stockholm. 

Ater har ett af Stockholms gamla 1600-tals byggna¬ 

der fått skatta åt förgängelsen för nutidens kraf på cen¬ 

tralt belägna byggnadsplatser. Denna gången kom turen 

till n:o 8 af syskonhusen n:ris 6 och 8 vid Skeppsbron, 

hvilka med sina två lika portaler, prydliga ankarslutar 

och f. ö. enkla behandling togo sig ganska förnämt ut. 

Vid rifningen befanns portalen mot Skeppsbron så 

bristfällig, att den icke kunde repareras — då däremot en 

mindre och något äldre portomfattning mot Skeppar Karls 

gränd var i ganska godt -skick och öfverlemnades till 

Nordiska Museet. — Vid grundgräfningen fanns mot för¬ 

modan intet af intresse i jorden. 

På grund af tomtens ringa bredd, men äfven därför, 

att den låg invid en »Skeppsbro», ansågs riktigt att be¬ 

handla byggnaden såsom ett gafvelhus, som visserligen 

nu ter sig något högt och ensamt ut, men som dock kom¬ 

mer bättre in i landskapet, när grannarne i sinom tid taga 

ut sin lagliga höjd. 

Banken disponerar källaren till depositionsafdelning, 

bottenvåningen till expeditionslokaler, större delen af vån. 

1 tr upp till styrelselokaler och entresolen till kapp-, 

toalett- och frukostrum. Resten af byggnaden är uthyrd 

till kontorslokaler med undantag af vån. 4 tr. upp, som 

innehåller två vaktmästarlägenheter. 

Hvad som torde observeras såsom en nyhet är det 

sätt, hvarpå trappan anordnats friliggande i ljusgården — 

hvilket gjort att den, trappan, verkar både rymlig och 

ljus —. Som fond och »andenken» har en af bildning i 

gips af portalen mot skeppsbron anbringats i ljusgården. 

Hufvudentreprenör för byggnaden har varit bygg¬ 

mästaren Oscar Herrström. Grunden har utförts af Skånska 

Cementgjuteriet, — fasadbeklädnaden af Orsa sandsten 

af firman Eriksson & Kjellström, varmvattenvärmeledningen 

af ing. Hugo Theorell, stuccaturarbetena af A. Bellio, rör- 

ledningsarbetena af Clausén och de elektriska ledningarna 

af »Allmänna Svenska». Byggnaden var beräknad att 

kosta 240,000 kr. men har kostat 250,000 kr. — Arkitekt 

och kontrollant har varit Erik Josephson. 

Nybyggnader vid Bergviks sulfitfabrik. 

Plansch 77. 

Vid fabriksbyggnader är det tyvärr ej så vanligt 

att något göres för att byggnaden skall få ett tilltalande 

utseende. 

De äro till sin plandisposition i högre grad än van¬ 

liga byggnader bundna genom råmaterialets för fabrikatio¬ 

nen lämpliga och kontinuerliga framförande till de olika 

bearbetningsmaskinerna och dessa senares plats och pla¬ 

cering, så att det kan endast från arkitektens synpunkt 

blifva tal om att få en omväxlande gruppering på de 

rikliga ljusöppningarna, en trefiig form på byggnadens 

gaflar eller uppbyggnader, användandet af putsfält emel¬ 

lan fogstruket tegel eller enkla lister af vanligt tegel utan 

att huggning behöfver förekomma. 

En och annan ornerad ankarjärnsslut eller sträfpe- 

lare, där sådana böra förekomma, äro äfven tacksamma 

medel att åstadkomma dekoration med. 

Bergviks & Ala Nya Aktiebolag har sökt å dess 

nyss färdiga sulfitfabrik vid Bergvik säkerligen till stor 
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Mälarprovinsernas Enskilda banks nybyggnad i Stockholm. Sektion. 

Mälareprovinsernas Enskilda banks nybyggnad. 

Skeppsbron 8, Stockholm. 

båtnad för tjänstemän såväl som för arbetare med 

sådana enkla medel och för ringa kostnad åstad¬ 

komma ett tilltalande yttre. Tidskriften har i dag 

tillfälle meddela några olika typer därifrån samt 

en totalvy af hela den stora anläggningen. 

Fabriksbyggnaderna äro här io till antalet, 

samtliga af väsentligt olika proportioner såväl till 

bredd och längd som till höjd. Då därtill ljusför¬ 

delningen i de skilda lokalerna måste vara ganska 

olika, kunde en omväxling i såväl dessas gruppe¬ 

ring som gaflarnes behandling komma till utförande. 

Putsytor användes endast å kontorsbyggnaden, hvil- > 

ken därigenom till sitt yttre särskildt framhäfdes ge¬ 

nom sina emellan det fogstrukna teglet återkom¬ 

mande hvita fält. I öfrigt användes såsom listverk 

endast tandsnitt dels enkla stående dels flera skift Plan af bottenvåningen. Plan af vån. I tr. upp. 
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Nybyggnader vid Bergviks sulfitfabrik. 

på flatan beroende på respektive byggnaders höjder eller 

den plats, där artikulationen användes. På några bygg¬ 

nader kommer sträfpelare till användning såsom särskildt 

vid svafvelmagasinet. Å andra åter kommer de grofva 

bjälklagens nödvändiga förankring väl till användning ge¬ 

nom anbringande af enkla, ornerade slutar af flera olika 

typer. 

Samtidigt anlades ett större generatorhus för kraft 

till såväl denna fabrik som till träförädlingsverket. Denna 

är anlagd med tanke på att kunna utökas till tre gånger 

sin nuvarande storlek, då den kommer att erhålla tvänne 

torn och gaflar för trådarnes utdragande. Här användes 

mera putsytor samt något rikare tegeldekorering. 

Ingeniörens bostad byggdes likaledes vid samma tid 

äfven den efter ritningen af den arkitekt, hvilken fått 

förtroendet att genomföra samtliga fabriksbyggnaders yttre 

dekoration. 

Sigge Cronstedt. 

Boningshus i Norrköping. 

I Norrköping byggas sällan hus afsedda till bostad 

för blott en familj och för närvarande finnes icke mera 

än tre sådana, som kunna räknas till nyare byggnadsverk. 

För en så ansenlig och rik stad som Norrköping är 

detta förhållande en egendomlighet, hvars orsaker dock 

äro tämligen outredda. De flesta hem i Norrköping äro 

att söka i större eller mindre hyreskaserner, ehuru många 

af dem dock borde, ur ekonomisk synpunkt sedt, åter¬ 

finnas under hvar sitt tak. 

Egare till de tre »egna hemmen», grosshandlaren 

Edvard Ringborg, fabriksidkaren Carl Swartz och gross¬ 

handlaren Helge Ehrenborg, hafva emellertid gjort ett 

efterföljansvärdt undantag från gällande regel. 

Som af dessa byggnader grosshandlare Ehrenborgs 

är nyast och har erhållit en mindre vanlig utstyrsel i 

arkitektoniskt afseende, torde ett återgifvande af detsamma 

i Teknisk Tidskrifts afdelning för Arkitektur och Dek. 

konst vara af intresse. 

Byggnaden är, efter dyrbar grundförstärkning medelst 

pålverk, uppförd af tegel med fasadbeklädnad af huggen 

kalksten. Yttertaket utgöres af matt glaseradt rödt tak¬ 

tegel med takfot och takåsar af koppar, hvaraf äfven tak¬ 

rännor, stuprör och skorstensbeklädnader äro gjorda. De 

förnämsta snickeriarbetena äro af laserad ek och beslagen 

till dörrar och fönster äro af metall med prydliga former. 

Rummens utstyrsel till såväl tak, väggar och golf är enkelt 

hållen, endast i trappuppgången och hallen är den något 

rikare. 

I sin helhet ger byggnaden både ut- och invändigt 

ett godt och harmoniskt intryck liksom äfven de flesta 

enskildheter. 

Dock önskar man, att bottenvåningen vore något 

mera höjd öfver marken samt att de utbyggda fönstrens 

öfvergång i bottenvåningens vägglif vore mjukare och 

mera förmedlad. Som få kalkstenssorter gifva vacker 

polerad yta och Kolmården med sin härför lämpliga mar¬ 

mor är nära Norrköping, borde trappuppgångens pelare 

varit af detta material. 

Byggnaden är uppförd enligt ritningar af arkitekterna 

Löfgren & Paulson i Norrköping, biträdda af arkitekten 

Otterström. K- F. 

-- 

ÖGONBLICKSBILDER FRÅN MOSKVA. 

Vidstående blinkbilder från Moskva äro tagna för 

några veckor sedan på en ledig stund under en forcerad 

resa i enskildt uppdrag. De gifva ett svagt begrepp om 

gruppering och massverkan af några partier i Kreml och 

»Kinastaden». Men Moskva är framför allt färg, och 

bilderna äro därför af föga intresse för den, som ej är 

lycklig nog att hafva sett »den heliga staden» och således 

icke i besittning af de strålande färgminnen, som ge 

bilderna lif. 

I vårt klimat behöfver staden färg: ljus färg, klar 

färg, mycket färg. Vi sakna den ljufliga dis, som ger 

charme åt de franska och engelska städerna, och vi sakna 

den bländande sol, som ger färg och vibrerande lif åt 
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söderns byggnader. Ingenstädes i 

Europa har jag sett en stad verka 

så sotsvart och kallt som Stockholm. 

Vår luft är så tindrande klar, att 

skuggorna stå svarta och valörerna 

osmälta. Ingen helton, intet luftper¬ 

spektiv, hvarje föremål skär igenom 

med sin egen hårda, mörka lokalton. 

Detta faktum ger vårt landskap dess 

särkynne och har fostrat vår sven¬ 

ska målarkonst, men försummats af 

arkitekterna. 

Ett stort steg i rätt riktning har 

tagits af dem, som banat väg för 

»ädlare material» i våra byggnader. 

Vi kunna icke stanna därvid. Den 

vackraste sten är icke tillräcklig att 

göra våra gator drägliga. Vi måste 

använda färg äfven i andra former, 

vi måste få fram den medelst mur¬ 

tegel, taktegel, majolika, koppar, 

brons, guld, glas o. s. v., och mest 

i direkt anstrykning med ljusa, glada 

färgtoner, oljefärg, limfärg, alfresco 

o. s. v. Då vi komponera våra 

gatuperspektiver, måste vi doppa 

penseln i rena färgkoppar och lägga 

upp färgerna oblandade, stämma 

dem i starka lysande ackord, till 

en förnämt enhetlig totalverkan. 

Den, som vill veta, hvilka under¬ 

verk färgen äfven i vår solvinkel kan åstadkomma, han 

rese till Moskva. Det är bra nog, att våra adepter resa 

söderut. Men på det att icke tanklösheten skall flytta 

söderns solbaddade byggnader upp att svartna i våra 

långa skuggor, så låt dem äfven se österut. Vi hafva 

tyvärr inga ukaser, som befalla husegarne att låta måla 

gatorna enhetligt i glada, ljusa färger, vi hafva ingen 

lagparagraf, som strängeligen förbjuder att uppföra ett 

enda hus utan hjälp och kontroll af diplomerad arkitekt. 

Men i forna tider visste folket själf, att färg här är nöd¬ 

vändigt för att lefva värdigt människor. Byggnader, hus- 

geråd och dräkter voro hos oss af ålder hållna i klara, 

Grosshandl. H. Ehrenborgs hus i Norrköping. 

rena färger. Ännu lefver färgen ett tynande lif i våra 

utdöende allmogedräkter. Men hos vår medelklass och 

i våra normalstäder, i hela vår glädjefattiga normalkultur 

har färglösheten och barbariet lagt sin kalla hand öfver 

folkets ädlare instinkter. Det är tid, att vi lära litet af 

vildarne och djuren och växterna. Alla, ända ned till 

fåglar, fiskar, kräldjur — från träden ned till lafvarne 

och algerna — alla känna de färgens heliga hemlighet 

och följa dess lag. Endast »skapelsens herrar», städernas 

yfverborna mästare, framsläpa i sotsvart elände en ovär¬ 

dig tillvaro. — Herr husegare, ni invänder, att färg är 

dyr, och att ingen betalar er den. Min bäste herre, jag 

Grosshandl. H. Ehrenborgs hus i Norrköping. 



Kreml. Röda platsen framför nordöstra muren. 

svarar er, att edra hyresgäster betala de högsta hyror i 

världen just i detta sotsvarta Stockholm. Men ni behöfver 

icke ens betala. Jag föreslår blott en annan fördelning 

af edra kostnader. Afstå från allt krimskrams, alla tarf- 

liga, intetsägande ornament, som fördärfva husens inre, 

och placera en del af besparingarna i färgstarka material 

till fasader och tak, samt en annan ringa del i arvode 

åt goda arkitekter. En god arkitekt skall göra edra 

våningar bekvämare, enklare, noblare — och mera in¬ 

komstbringande. Han skall komponera edra fasader efter 

deras plats i gatuperspektiven och stämma deras material 

och ton enhetligt, konstnärligt och anspråkslöst i total¬ 

bilden. Han skall hjälpa eder att göra eder stad till det, 

den efter sitt läge och sina resurser borde vara. Han 

skall främja edra verkliga och rättmätiga intressen. 

Vi ha börjat få »äkta material» i våra husfasader. 

Vi ha börjat tala och skrifva och äfven täfla om ett an¬ 

ständigare ordnande af våra stadsplaner. Kunde vi nu 

äfven få mera färgglädje in i vår tillvaro, i våra dräkter, 

vårt husgeråd, våra gatuperspektiver! Århundraden till¬ 

baka, före reformationen, ja, af hedenhös, var det bättre 

beställdt än nu. Den exakta vetenskapen och industrien 

har gjort sitt. Ivatedertyskeriet har gjort sitt. Välmåga 

och vetande ha förkofrats. Men sannerligen om bildning 

och smak blifvit bättre! 

Alla gamla minnesmärken vittna om motsatsen. Så 

ock i Moskva! I Moskva är det kinastaden och Kreml 

och några kyrkor och kloster, som representera kulturen 

— och »den gamla goda tiden». 

Kreml ligger muromgärdadt i stadens hjärta på en 

höjd, behärskande en lång krök af Moskvafloden, en bi-' 

flod till Volga. Floden följer södra långsidan af den 

Röda platsen framför Kremlins nordöstra mur. Historiskt museum, 

Iverskia-porfSn och saluhallarna. 

spetsiga triangel, som Kreml-muren tecknar i plan. Det 

är sydvästra hörnet, som är spetsigt. Den nordöstra si¬ 

dan, gränsen till kinastaden, är kortare än de båda andra. 

På dess rnidt står det heliga, röda tornet, i hvars port 

inkörsel själfva kejsaren måste blotta sitt hufvud. Ett 

snarlikt torn finnes på den långa nordvästsidan, under 

hvilken vallgrafven ligger, numera park. På södra muren 

rida de låga, fyrkantiga torn, som spegla sig i floden. 

I de tre hörnen stå smärta hörntorn — de båda södra 

runda, det norra sextonkantigt. Äfven de båda norra 

murarne ha flera ståtliga försvarstorn. Murar och torn 

äro af härligt gammalt munktegel, skiftande i djuprödt 

och violett. Tornhufvarne täckas af grönt glaceradt tegel, 

spirorna äro ända till toppen innermurade med tegel. 

Midt öfver södra långsidan reser sig kejsarborgen, 

kyrkorna och den berömda, hvita klockstapeln, Ivan 

Veliky, vid hvars fot den spräckta jätteklockan står på 

en sockel af granit. Klockan lär rymma åttio man. I 

Kremls norra hörn, med utsigt åt det fina Moskva och 

åt kinastaden, ligger arsenalen, längs hvars sockel para¬ 

dera tusende tagna kanoner af brons och järn. Arse- 

Kreml. Från sydost. 

nalen bildar en sida i ett trekantigt torg, omslutet af tre 

monumentala byggnader. I torgets tre hörn bildas här¬ 

liga perspektivfonder af Kremls klockstapel, nordvästra 

porttornet och ett ståtligt museum i gammalrysk tegelstil. 

Detta ligger norr om Kreml vid »Röda platsen», ett 

vackert, aflångt torg, begränsadt på de tre öfriga sidorna 

af muren i sydväst, af den gamla underliga, brokiga 

Vassili Blajenois katedralen i sydost, och af kinastadens 

långa bazarbyggnader med de stora glastäckta handels- 

passagerna i nordost. Den gamla kyrkans byggmästare 

lät Ivan den Förskräcklige göra blind för att säkra kyr¬ 

kan mot rivaler. Dess inre är en labyrint af kapell och 

smala gångar. 

Står man uppe i Kreml framför kejsarpalatset, ser 

man åt söder framför sig på andra sidan floden ett haf 

af tak och förgyllda kupoler. Moskva lär hafva åttahundra 

kyrkor och hvarje kyrka omkring fem kupoler. De flesta 

kupoler äro förgyllda, några kornblå, somliga blå med 

guldstjärnor på, somliga i alla regnbågens färger. Åt 

höger synes på afstånd den väldiga Vår Frälsares kyrka, 

hvars stora kupol, såväl som de små, glänser i tjock för¬ 

gyllning. Kyrkans inre är ett mästerprof på lugn be¬ 

härskad färgprakt i ädla material: mosaiker, svart, röd och 

gul marmor, förgyllning och drifvet metallarbete. Dess 

plan är ett grekiskt kors, dess hållning en lugn och ståt¬ 

lig byzantinsk och dess belysning mönstergill. Öfver 



Moskvafloden, mellan de höga bankarne, leda stora broar, 

och på dessa, liksom på den minsta bakgata i staden, 

vimlar det af åkdon. I Moskva lär det finnas 70,000 

åkare. Åkare heter på ryska isvvoschtschik. Om vintern 

bör man se Moskva, då snön ligger hvit och tjock, och 

slädarne äro det vackraste staffage. De lätta, elastiska, 

rikt sirade seldonen med sin fjädrande, höga nackbåge, 

som är både dragfjäder och tryckdyna — kuskarne under 

de kolossala pälsmössorna, sittande inbyltade likt mörkblå 

klot i slädarnas förstäfvar — de högbenta, sega, snabba 

hästarne med yfvig man och svans — de varma fällarne, 

de färgade hästtäckena — gifva lif och lust åt gatorna. 

Fyrtio kopek heter sorok kopek eller tschetiri griveni 

(fyra tiokopekstycken), och för fyrtio kopek åker man 

långt i Moskva. Taxa finnes ej. Minimipris är femton 

kopek. Det går som bekant 100 kopek på rubeln, och 

en rubel är 1 kr. 93 r/2 öre. En rubel i Ryssland har 

köpkraft som en krona i Sverige. 

Står man på andra sidan floden, ser man Kreml 

öfver den mörka tegelmuren, -strålande i guld, hvitt, rödt, 

grönt, blått och gult, ståtligt i gruppering och konturer. 

De flesta små kupoler äro helförgyllda, stapeln »Ivan 

Velikys» med en halskrage af mörk brons — några 

äro djupt, matt kornblå som mjukt, blått sammet, man 

får intryck af ett fyrverkeri med färgade kulor. I den 

klara luften verkar det hela som ett strömmande färgflöde, 

som en bild i färg af en söndagsringning med tusende 

klockor. Ingenstädes ser man något liknande. 

Går man in i Kremls kyrkor, stegras färgintrycket. 

En byzantinsk rikedom på drifvet guld, på juvelprydda 

glorior och brinnande lampor, på släta ytor med ljufliga 

målningar på guldgrund, på stora ljuskronor af silfver 

och guld och fanor och standar i guld, emalj och silf¬ 

ver, på relikskrin, altarskärmar och altarkärl i deliciöst, 

strålande guldsmide — Venedigs San Marco £r mindre 

praktfull och mycket mindre rik än dessa små kyrkor. 

I slottet finner man interiörer värdiga en kejsarborg 

i ett halfasiatiskt världsvälde. Där finnas gamla hvälfda, 

byzantinska, källarlika rum med målningar på tjock guld¬ 

grund, där finnas gamla tunnhvälfda, frescomålade fest¬ 

salar med grofva, låga midtelpelare, där finnas sirliga 

renässansgemak från vår Vasatid och praktfulla festvå¬ 

ningar och tronsalar från Louis XIV och Napoleons pe¬ 

rioder. De flesta rum i borgen, äfven de största salarne, 

äro hvälfda. Inne på en gård ligger Moskvas äldsta, 

urgamla kyrka. De historiska kontrasterna inom slottet 

verka betagande, och de gamla polykroma gemaken bryta 

vackert af mot hvit barock och rococo i créme eller 

rosa och guld. Vill man ytterligare stilla sitt praktbegär, 

kan man gå öfver till skattkammaren och vapenmuseet 

vid nordvästra muren. Där mötes man af ett asiatiskt 

öfverflöd på ädla stenar. Gevär, pistoler, svärdfästen och 

slidor, hela sadel- och betseltyg, fullbesatta med rubiner, 

smaragder, diamanter, briljanter, saphirer, turkoser, ame- 

tister, stora och små, i rika, täta mönster — forna 

Kreml, parti från söder. 

kejsares vasallgåfvor. I ett litet gemak stå tsarernas 

tunga kronor, en hel serie, den ena mera kostlig och 

skimrande än den andra. Diamanter och rubiner stora 

som plommon, väldiga smaragder, ådriga och skimrande 

likt hafsvatten, safir, ametist, turkos och beryll af oerhörda 

dimensioner, ädelstenar af alla färger och skiftningar, slå 

beskådaren med häpnad. Den nyaste tsarkronan, tre- 

klufven och hög, är besatt med otaliga stora briljanter af 

renaste vatten i ett tätt, diagonalrutigt mönster — alla 

stenar hvita utom en, i toppen under korset, en oslipad 

rubin, stor som en normal potatis. Denna massverkan 

af ädelstenar ger en egendomlig, obehaglig känsla af törst, 

det liksom kännes i tänderna flera timmar efteråt, och i 

flera dagar undviker man att se in i de juvelbutiker, 

man råkar passera. 

Det är lätt nog för ryska kejsare och rika kyrkor 

att smycka sig med guld och ädla stenar. Hos oss kan 

man näppeligen tänka sig att få guld användt i yttre 

byggnadsdekoration till nämnvärd utsträckning. Att det 

icke är omöjligt att få det användt vida mer än hittills, 

framgår dock af det sätt, hvarpå det relativt billiga, re¬ 

lativt sitt konstvärde otroligt billiga, Köpenhamnsrådhuset 

smyckats med guld. Denna färgrika byggnad med sin 

guldglänsande Absalonbild och sina guldsmidda detaljer Kreml, sydöstra hörnet. 
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Kreml, nordöstra muren. Vassili Blajenoi-kyrkan. 

å takets ståndrännor och tornets urtaflor visar i viss mån, 

hvart man kan komma äfven hos oss. 

I Moskva och S:t Petersburg brukas mycket på en¬ 

klare byggnader att stryka putsen i mörkt citrongul färg 

med hvita lister och omfattningar. Sålunda erhålles billigt 

en glad, graciös och ytterst tilltalande verkan. Exempel 

härpå lämnar den präktiga dubbla Iverskaia-porten med 

sina båda spiror i grönt, glaceradt tegel. Framför 

portens midtpelare står ett litet vackert kapell i högblått 

och guld. Med gula putsytor, gröna eller röda tegeltak 

och hvita lister och krön, eller med mörka, skiftande, 

mörkfogade tegelmurar, violetta, glacerade taktegel, litet 

färg, brons och förgyllning kommer man långt i vår 

nordiska sol. 

Rätt mycket användes i Moskva på putsade bygg¬ 

nader samma ljusröda limfärg, som man ser så mycket i 

Syditalien. Kyrkorna äro ofta hållna i ljusröd, ljusgrön 

eller ljusblå puts med hvita pilastrar och lister. Taken 

hållas mest i ljusgrönt, kupolerna förgyllda eller djupblå 

som matt blåelse, med eller utan gyllene stjärnor. 

»Ädla materialier». äro dyra. För det stora flertalet 

af husen i en stad får man hålla sig till puts och tegel. 

Just detta flertal ger staden dess prägel. Här är det färg 

bör anlitas. Vi måste få äfven det billiga vackert genom 

ljusa, välstämda färgtoner. När vi få våra tillknycklade, 

sönderdelade, smutsgrå putsfasader och våra vulgära 

»rohbau»-ytor af maskinslaget, jämnfärgadt, kalltonigt 

tegel ersatta af släta putsfasader i god färg och värdig, 

enkel artikulation eller af vackert murverk i varmt mörk- 

fogadt tegel af skiftande nyanser —- när vi få de bruna 

och grå plåttaken ersatta af tegeltak eller åtminstone 

takplåten målad i gladare toner — först då bli våra 

städer beboeliga. 

Inne i Kreml. Ivan Veliky-stapeln. Ett par af kyrkorna samt 

kanonernas tsar. 

Färgen är Moskvas förnämsta prydnad. Men äfven 

i gruppering och plan är staden lycklig, och Kremls sil¬ 

huetter besitta mycken charrne. Specielt nordöstra mur- 

sträckan med sina torn och aftrappningar i sluttningen ned 

mot floden eger förträffliga partier. Muren med sina torn 

och tinnar är besläktad med den norditalienska tegelkon¬ 

sten, tinnformerna likna de guelfiska, och tornprofilerna 

besitta en säregen stolt grace. 

Moskva är en stad på c:a 1,300,000 innebyggare 

med en area vida större än Paris. Man bygger låga 

hus med stora gårdar. Icke därför att tomtprisen äro 

låga — tvärs om, men man kommer sig icke för att gå 

till väders eller bygga fullt. Byggnadsordningen stadgar 

hvarken maximihöjd eller minimigårdar. Man är helt 

enkelt konservativ. Pä sista tiden har man dock börjat 

bygga moderna, höga affärshus af ganska rationel typ. 

Stadens högsta byggnad är Cedergrenska telefonbolagets 

nya hus, som reser sig i centrum af Moskwa, remplace- 

rande ett gammalt massivt stenhus, där Napoleon lär ha 

haft sitt högkvarter. 

Sanct Petersburg har c:a 1,700,000 innebyggare och 

är både vackrare och intressantare än sitt rykte. Stor- 

Iverskia-porten inifrån Kmastaden. 

slaget i linierna, ljust och gladt i färgen, gör denna metro¬ 

pol vintertiden ett vida angenämare intryck än vårt mång- 

beprisade Stockholm, som har sitt läge, slottet, gamla 

staden och några få mästerliga byggnader att tacka för 

sin lättfångna berömmelse. 

S:t Petersburg är storstad med sjöhandel, ämbetsväsen, 

militär, universitet och elegant, kosmopolitiskt storstadslif. 

Moskva är gammalryskt, förnämt och konservativt med 

inlandsprägel, nationell karaktär och stor rikedom. På 

en mångmillionär i Petersburg lär det finnas tjugu i 

Moskva. Denna stad är ett kommercielt och industrielt 

centrum och numera utgångspunkt för sibiriska banan, 

som lär komma att ge staden en stor framtida utveck¬ 

ling 

Såväl' S:t Petersburg som Moskva ega betydande 

»konstsamlingar» tillgängliga för allmänheten. S:t Peters¬ 

burg har utom det allom bekanta Eremitagegalleriet vid 

Vinterpalatset, där Velasquez, van Dyck, Rubens, hollän- 

darne, isynnerhet Snyders, äro alldeles förträffligt represen¬ 

terade, det moderna Alexander III:e galleriet. Där och 

i Tretjakoffsamlingen i Moskva kan man få ett fylligt 

intryck af modern rysk målarkonst. Man frapperas af 

en friskt naiv, litet sötaktig praktlystnad, en djup kolorit 

och intensivt karaktärsstudium. Hos några yngre ryska 

målare finner man en behärskad och nobel helton och 
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Vassili Blajenoi-kyrkan. 

en dekorativ komposition och hållning. Totalintrycket är 

starkt nationellt. Den ryska målarkonsten såväl som folk¬ 

poesien och folkmelodierna kunna ej undgå att starkt 

präglas af den »fastlandskänsla.», man erfar inne på Ryss¬ 

lands oändliga, slätter. Detta, att huru långt man går, 

blir horisonten städse densamma, allt är lika i oändlighet 

åt alla håll. Jorden verkar likt en ändlös, flat hafsbotten. 

Luften ligger däröfver som en dallrande ocean, genom 

hvilken sol och måne och stjärnor lysa ned, och där all¬ 

ting år efter år har samma oföränderliga växelgång. De 

lillryska folkmelodierna bäras fram likt sommarvind öfver 

stepperna, mjukt, lekande, skiftande. Som molnskuggor 

öfver slätten glida de, mest i ett ljufligt moll, där dur¬ 

motivet då och då bryter segrande igenom likt solglimtar 

öfver gyllene åkrar ■— skiftande men strängt bundet inom 

samma orubbliga rytmiska ram. Man känner i folklynnet 

äfven fastlandsklimatets våldsamma och hastiga växlingar. 

Karaktäristiska äro de ryska folkdanserna i de färgrika 

dräkterna med de mjuka, höga, tunnsulade stöflorna. Man 

känner i Ryssland millionfolkets underliga massverkan, 

individens uppgående i helheten på ett annat sätt än hos 

de stora vesteuropeiska nationerna. Det vimlar i million¬ 

tals af stora, skäggiga, välvuxna karlar med ett godmodigt 

leende, ett barnsligt hjärta och en fatalistisk fromhet. 

Religionen behärskar allt. Man korsar sig vid passerandet 

af kyrkorna. Man offrar små vaxljus på altaren. Helgon¬ 

bilder synas öfverallt. Icke ett rum, icke en restaurant, 

icke en verkstad, smedja eller fabrikslokal saknar sitt 

helgonskåp i drifvet, blänkande metallarbete, med målning 

bakom glas och en evigt brinnande röd lampa. Till och 

med på gårdar och gator hänga de. Kyrkans makt öfver 

massorna är obegränsad, och den bevaras genom prakt¬ 

fulla ceremonier och processioner. Andakten är djup, 

vacker och uppriktig, helt annorlunda än den, man ser i 

Italien o. s. v. ■—• den torde vara flertalet till verklig 

tröst och hugsvalelse i den gränslösa nöd, som allmänt 

är rådande bland det ryska samhällets fattigare -— kanske 

just till följd af den okunnighet, som det ligger i kyrkans 

intresse att vidmakthålla. Att Leo Tolstoi och Maxim 

Gorki äro ryssar är ingen tillfällighet. 

Ryssen tyckes vara treflig att umgås med. Lat, god¬ 

modig, talangfull och begåfvad, snabb i uppfattningen, 

men utan uthållig energi, värderar han sin tid för intet 

och låter med österlänskt jämnmod solen glida öfver him¬ 

melen, medan han pratar, intrigerar, lofvar mycket och 

håller litet. Den ryske köpmannen håller salong på börsen 

och gör affärer på re§tauranterna, mest vid en ändlös 

frukost, där snaps följer på snaps både före och mellan 

rätterna. Det ryska samvetet är af en säregen, praktisk 

konstruktion och seder och bruk något olika våra. Icke 

desto mindre äro ryssarne angenäma att umgås med, och 

regeln bekräftas af lysande undantag. 

Den ryska allmänheten betungas af höga tullar och 

t. o. m. exportpremier. Ingenstädes är kontrasten mellan 

styrande, rik, exploiterande och rättslös, fattig, exploiterad 

så skrikande som i Ryssland. Kolossala naturliga resur¬ 

ser finnas, gräslig fattigdom och oerhörda förmögenheter. 

Allt detta speglas i städernas fysionomi och märkes öfver¬ 

allt. Då man lämnar Ryssland, för man med sig ett in¬ 

tryck af väldiga, bundna resurser hos land och folk, af 

kaos stadt i kristaliisering. 

Vid en blick på jordgloben stannar ögat gärna hos 

de två stora kontrastfigurerna: det unga, vakna, rastlöst 

framåtstörtande Amerika och det ännu yngre, ännu sof- 

vande jättebarnet Ryssland. Hvad gömmer framtiden för 

dessa två? 

Port till Kinastaden. Wladimirkyrkan. 

Resor i Ryssland äro billiga. ZontarifF och låga 

persontaxor gynna persontrafiken. Fraktsatserna däremot 

är mycket dyra. Från Stockholm till Moskva kommer 

man för c:a 65 kr. II klass enkel tur via Finland och 

S:t Petersburg. Res dit på vintern! 

Torben A. G nit. 

-- 

VI:te INTERNATIONELLA ARKITEKT- 

KONGRESSEN. 

Madrid 6—13 april 1904. 

Till redaktionen har insändts ett cirkulär angående 

kongressen, hvilket vi härmed i öfversättning meddela, 

då det torde kunna påräkna intresse bland tidskriftens 

läsare: 

Kongressens öppnande eger rum på f. m. den 6 

april 1904 i Madrid; sammankomster ega rum den 6, 7, 



g, ii, 13 april; utfärder till Toledo och Alcala den 8 

och 12, bankett den 13 april. 

Damer (fruar, döttrar eller systrar till kongressdelta¬ 

gare) få deltaga i utfärder, besök och fester, under vilkor 

att de hafva erlagt den faststälda inedlemsafgiften uppgå¬ 

ende till 30 francs; afgift af 100 francs berättigar till titeln 

» Membre protectenrn. 

Anföranden och meddelanden kunna affattas på 

franska eller spanska. De böra i kort sammandrag och 

med anförande af slutpåståendet (slutklämmen) sändas 

före den i:sta oktober till verkställande utskottet (la Com- 

mission exécutive), hvars expedition är i Academie de 

San Fernando, Alcala n:o 11, Madrid: President är Simeon 

Avalos, kongressens generalsekreterare är D. M. Alberto 

de Palacio; afgifter sändas till D. Luis de Landecho, 

skattmästare vid akademien San Fernando. 

Kongressmedlemmar ega rätt att utom identifierings- 

och medlemskort erhålla ett exemplar af programmet, af 

stadgarne och redogörelsen för kongressen, samt ett kon¬ 

gresstecken, som öfverlämnas vid inledningssammanträdet 

den 6 april. 

Frågor redan uppsatta på dagordningen äro: 

1:0) Modern konst (eller så benämnd) inom arkitekturen. 

2:0) Underhåll och reparering af arkitektoniska monument. 

3:0) Karaktären och omfattningen af de vetenskapliga 

studierna i den allmänna arkitektundervisningen. 

4:0) De moderna konstruktionernas inverkan på den konst¬ 

närliga formgifningen. 

5:0) Den konstnärliga eganderätten vid arkitektoniska verk. 

6:0) Undervisningen för byggnadsarbetare. 

7:0) De administrativa förordningarnas inflytande på den 

samtida privata arkitekturen. 

8:0) Expropriation af arkitektoniskt konstverk. 

9:0) Finnes anledning .att låta arkitekten inträda såsom 

skiljedomare i ordnandet af byggherrars och bygg¬ 

nadsarbetares mellanhafvanden och i konflikter, som 

mellan dem uppkomma. 

»La Feria» i Sevilla eger rum från den 18 till den 

20 april, hvartill godt tillfälle gifves kongressdeltagarne 

att begifva sig efter kongressens slut. 

-#- 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 
kitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten K. A. Berlin, 

Hamngatan 8, Stockholm. (A. T. 19409.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Aktiebolaget Rosenbads Nybyggnad i kvart. Rosenbad vid Ström¬ 

gatan. 

Nyare byggnadsverk: Mälareprovinsernas Enskilda banks nybyggnad 

n:o 8 Skeppsbron i Stockholm; Nybyggnader vid Bergviks 

sulfitfabrik; Boningshns i Norrköping. 

Ögonblicksbilder från Moskva. 

VI:te internationella arkitektkongessen. 
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NYBYGGNAD Å TOMTEN N2 6 UTI KVARTERET ROSENBAD. 

PL. 18. 
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PL. 1 

INTEPJÖR FRÅN Si NICOLAI KIRKE I SVENDBORG. 

ADLERSKA SKOLAN. 

HÄFT. 5. ITEKTUR OCH DEK. KONST 1903, 
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PL. 3 

MATHaEUSKAPELLET I STOCKHOLM. 

KORET I MATH^EUSKAPELLET. 

ARKITEKT: ERIK LALLERSTEDT. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 5. 
Centr., Sthlm. 





PL, 4. 

FÖRSLAG TILL MÅLADE FÖNSTER FÖR KATHARINA KYRKA. 

AF OLLE HJORTZBERG. 



ARKITEKTUR 
OCH 

DEKORATIV KONST 
ORGAN FÖR 

Svenska Teknologföreningens Afd. för Husbyggnadskonst 
redaktör: arkitekt t. a. grut 

Årgång 33 af Teknisk Tidskrift 

ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

NÅGRA MINNEN OCH INTRYCK FRÅN ARKITEKTMÖTET I DANMARK. 

Pl. 1 och 2. 

TA et är som att gnola på en melodi, man lärt sig hålla 

af, att sitta så här och låta > tankarna dröja vid alla 

skiftande minnen från detta möte, som under flödande 

sol och friska vindar drog land och rike omkring. Det 

var en färd nästan som i sagan. Inga mödor eller be¬ 

svärligheter, den ena lyckliga anordningen eller omstän¬ 

digheten fogade sig till den andra till en enda glänsande 

kedja. Än var det ett ständigt växlande panorama med 

förbiilande byar och städer, som skymtade genom kupé¬ 

fönstret, än fördes man på båt öfver blå fjärdar, förbi 

buktande stränder hän mot nya mål, eller i en lång rad 

af vagnar genom leende nejder, förbi vajande sädesfält 

och mörka bokskogar, genom vördnadsbjudande alléer 

fram till någon sevärdhet, en gammal minnesrik kyrka, 

ett slott, som tid lagt en slöja af poesi och saga öfver, 

eller ännu något annat af allt, hvad detta »yndige» land 

hade att bjuda på. Kom så hungern, lägrade man sig i 

gröngräset i någon gammal skuggrik park och lät sig väl 

smaka af framsatta håfvor, eller man stannade vid något 

slott eller i någon »byhave» för att rikligen undfägnas. 

Hvarje måltid blef en fest, till hvilken man fördes vid 

armen af någon af dessa älskvärda danska vänner, bland 

hvilka man redan från början kände sig som hemma. 

När man så under utbyte af tankar och intressen satt 

och njöt af allt det goda, lifvet bjöd, hvad under då, om 

ett och annat hjärta flödade öfver, trots alla förbud mot 

tals hållande. På något sätt måste man ge luft åt kän¬ 

slorna, och så hurrades det — danskt, svenskt och finskt 

om hvartannat. 

Innan jag ingår på en eller annan enskildhet, måste 

jag inflicka några bilder från modern dansk arkitektur. 

Detta för tydlighetens skull. De höra nämligen till den 

bakgrund, mot hvilken jag erhållit mina intryck från 

mötet, och kunna, synes det mig, i all sin knapphet och 

ofullständighet tjäna som en slags karaktäristik öfver våra 

värdar, de danska arkitekterna. 

Medan inom skulptur och musik, och kanske ännu 

mer litteratur, växelverkan mellan dansk och svensk konst 

är lätt skönjbar, är det slående, hur oberörda af hvar¬ 

andra de båda syskonländernas arkitektur och målarkonst 

utvecklats. Orsakerna må nu vara hvilka som helst, så 

äro resultaten alltid af intresse. 

Glädjande är att konstatera, hur fullständigt fri den 

moderna danska arkitekturen är från den kväljande linje- 

föring och den burleska formgifning, som representerar 

»moderniteten» i alla konstriktningar under den gemen¬ 

samma etiketten l’Art Nouveau. 

Det nya och det fruktbärande i den danska arkitek¬ 

turen är, som det vill synas, till väsentlig del att söka i 

handhafvandet af materialierna, dessa vårt prästadömes 

nådemedel, hvilket här hunnit en målmedvetenhet och en 

behärskning, som är imponerande. Att det därjämte vun¬ 

nit en enhetlighet, som satt sin prägel på hela arkitek¬ 

turen, har väl sin grund i flera orsaker. Bland annat en 

viss begränsning i tillgängliga material, i det att berätti¬ 

gade, men visst ej slafviska, hänsyn tagits till, hvad lan¬ 

det själft haft att bjuda. Men först och sist en samlande per¬ 

sonlighet, hvilkens nydanande idéer och uppslag varit till- 

HÄFT. 5. SEPT. 12. 1903. CENTRALTRYCKERJET, STOCKHOLM, 1903. 
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Statsbiblioteket i Aarhus. Gården i Abel Katrines Stiftelse. Rådhuset i CHarlottenlund. 

räckligt både centrala och omfattande att kunna samman¬ 

binda stridiga viljor och meningar. En sådan tror jag, 

danskarne anse sig ha haft i I. D. Herholdt, bland hvil- 

kens många arbeten universitetsbiblioteket och Gröns pack¬ 

hus, båda i Köpenhamn, äro ett par exempel. Man har 

vid första påseendet svårt att i dessa något nedsotade, 

kärlva byggnadsverk, med sin tydligt nord italienska på¬ 

verkan, finna något väsentligt gemensamt med de nyare 

arbeten, som man nu har tillfälle beundra. Men man 

må betänka, att det emellan dem ligger en tid af hastig 

och kraftig utveckling, hvars icke minsta insats är den, 

att ha väckt intresset för och samlat medel i hand till 

en grundlig kunskap om äldre dansk arkitektur. Dess 

påtagliga resultat är det storslagna, ännu ej afslutade ar¬ 

betet »Tegninger fra aeldre Nordisk Arkitektur», bland 

hvilkas utgifvare särskildt märkas professorerna Hans J. 

Holm och H. Storck, men ännu betydelsefullare äro de 

rika utvecklingsmöjligheter, som därigenom tillförts arki¬ 

tekturen. Denna har blifvit i bästa mening nationell, och 

af det främmande inflytandet märker man nu endast en 

värmande fläkt från soligare länder. Det är många namn 

förbundna med det myckna hårda och samvetsgranna, 

ofta otacksamma arbete, som röjt jordmånen för det nu¬ 

varande, och som måste ihågkommas, så framt icke en 

skapelse som till exempel det nya rådhuset helt och hållet 

skall framstå som en gåta. 

Följande bilder, hämtade från Köpenhamn och från 

färden dit genom en del af Jylland, äro några spridda 

intryck från denna arkitektur. De äro ordnade på unge¬ 

fär samma sätt och göra samma anspråk på noggrant 

urval, som de blommor, man plockar vid vägkanten, 

medan man går vägen sjungande fram. 

Redan strax efter landstigningen i Fredrikshavn stötte 

jag på en, för öfrigt helt anspråkslös, förpost till den mo¬ 

derna arkitekturen, klädd som sig borde i de danska fär¬ 

gerna. Det var Bangsbuestrandskirke af K. Warming, en 

med mycket små medel åstadkommen liten byggnad, väl 

värd allt det intresse, den tydligen ägnades af sockenborna. 

Uppförd af tegel, som sedan hvitkalkats, och med torn 

och tak tegeltäckta, gör den sig redan långt ute på gattet 

gällande mot hafvets blå och trädens gröna. Inuti är den 

enkel, hvitmenad, med en omvårdnad om smådetaljer 

som är rörande. Den rymmer 400 personer och kostar, 

hvilket också må bemärkas, endast 21 000 kr. 

Prsestegaarden i Svendborg. Hesselagers kyrka. 
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Interiör från S:t Nicolai Kirke i Svendborg. 
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Apoteket i Svendborg. Från S:t Nicolai i Svendborg. 

Det kan vara värdt påpeka det sätt, hvarpå teglet 

här behandlats i fasaden, och som för öfrigt sedan gam¬ 

malt är mycket vanligt i dessa trakter. Murytorna öfver- 

dragas helt enkelt, utan föregående putsbeklädnad, med 

kalkfärg. Man är då oberoende af teglets färg, men har 

tillgodogjort sig murens struktur. Danskarne veta att på 

ett enkelt sätt behandla monotona ytor, så att de ej bli 

liflösa. Jag har sett invändiga putsytor, hos hvilka man 

skulle väntat sig den allra finaste grad af stålslipning, 

endast vattrifna med groft bruk — just med tanke 

härpå. Sådant må man nu kalla för effektsökeri eller 

hvad som helst, så måste man dock erkänna det genom¬ 

gående drag, som det belyser, öch som man så ofta får 

tillfälle beundra hos danskarne, deras sträfvan och för¬ 

måga att tillgodogöra sig ett materials alla resurser och 

deras omtanke om och intresse för skenbart oväsentliga 

och betydelselösa uppgifter. Se bara på en sådan bisak 

som stenläggningen omkring rådhuset, på behandlingen 

af graniten i soffor och socklar, af järnet och teglet och 

hela raden materialier, öfver allt denna intimitet och respekt 

för material och uppgift. Och det samma möter en 

hvart man kommer. 

I Aalborg träffade jag på ett arbete af Kampman, »den 

nye Toldbod», en byggnad som genast frapperar genom sin 

redighet och gedigenhet. Materialierna äro tegel och granit. 

Dessutom små finesser här och hvar af annat material, 

koppar, brons, emalj, förgyllning eller en särskildt om¬ 

huldad del af denna härliga Bornholmsgranit, som vi finna 

så mycket använd i rådhuset. Allt ägnadt att ge en to¬ 

talfärg åt byggnaden, som fägnar ögat. Och ändock 

märker man ej tecken till sönderplottring eller skrikeri, 

allt är sammanhållet af en säker och målmedveten hand. 

Detsamma gäller om öfriga Kampmans arbeten, af hvilka 

statsbiblioteket och Toldkammeret i Aarhus äro ett par, 

båda med fasader i tegel och något naturlig sten, det 

förra med en präktig interiör. Marselisborg, prins Chri¬ 

stians nyuppförda residens, är till karaktären ganska skild 

från dessa, såsom ju dess bestämmelse kräfver. Med sina 

hvitputsade murytor och höga svartglacerade tegeltak för 

det tanken öfver på de, speciellt för dylika uppgifter, 

goda förebilder, som de danska herresätena från barock' 

tiden, med deras aristokratiska prägel, erbjuda. 

Tiden för arkitektmötet närmade sig nu och tvin¬ 

gade mig att styra kosan rakt på Köpenhamn. Det nya 

Från Hesselagergaard. Från frukosten i Hesselagergaards »have>. 
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rådhuset här, af M. Nyrop, är för kändt för att behöfva 

talas om, för beundradt för att behöfva beskrifvas. Allt 

väsentligt som oväsentligt, formas, gjuter sig samman till 

en enda hel och stark stämning, sådan man är van att 

finna först på andra sidan Alperna, och den man ej vill 

släppa, ej vill låta falla sönder i beundran öfver alla en¬ 

skildheter, deras praktiska och konstnärliga lösning och deras 

mästerliga sammanhållning. Inne på den öppna gården 

erfar man en känsla af att vara förflyttad midt in i en 

ny ungrenässansens guldålder. 

Sedan finns då rundt om i Köpenhamn byggnads¬ 

verk, öfver hvilka alla rådhuset, liksom symboliskt höjer 

sitt kraftiga torn. Här är 

resultanten till alla verkande 

krafter. Och dock knyter 

sig intresset starkt vid hvart 

och ett af de andra. Öfver- 

allt ser man denna sträfvan 

att underordna sig ändamå¬ 

let, som funnit uttryck i stort 

som smått och som åt hvarje 

ny byggnad ger sitt intresse. 

I rådhusets närhet lig¬ 

ger hotel Bristol af Fischer, 

som med detta, 1902, er- 

öfrade det första af de pris, 

som Köpenhamns kommun 

beslutat årligen utdela för 

den bästa privathusfasaden 

under året. Ej långt därifrån, 

vid Studiestrsede, ligger den 

nya, modernt och tidsenligt 

inredda badinrättningen af 

Vald. Schmidt. Den är en 

enkel, värdig fasad i tegel, 

krönt af en starkt springande 

taklist i Hennebiquekonstruk- 

tion. 

Afsides och tillbakadra¬ 

get ligger en byggnad af prof. 

Gårdsinteriör från Sorö. 

H. Storck, Abel Katrines stiftelse, vid gatan af samma 

namn, som med sina enkla, diskreta tegelfasader ej till¬ 

drar sig någon egentlig uppmärksamhet, men hvars lilla 

gårdsinteriör, åstadkommen med små medel, är en riktig 

pärla af fin och nobel konst. 

Martin Borcks Andreaskirke vid Farimagsgade utgör 

med sina större och mindre kyrksalar och dithörande 

lokaler ett helt komplex af byggnader med många mycket 

vackra partier och interiörer. Den är uppförd i munktegel, 

en handslagen sten af stort format (30x13x8 cm.), 

som med fogarne på dithörande sätt endast afstrukna 

med en trästicka gör sig förträffligt i fasadens stora ytor. 

Samma sorts sten har 

användts i ett litet ännu ej 

fullt färdigt rådhus för Gjen- 

tofte kommun i Charlotten- 

lund af Thejll. Detta är, in¬ 

tressant nog, äfven täckt med 

munktaktegel: »nunnorna» 

äro spikade i underpanelen 

och »munkarne» lagda helt 

och hållet i cementbruk där¬ 

på, så att det hela bildar 

en enda sammanhängande 

kaka. Att detta måste bli 

varaktigt och starkt är tyd¬ 

ligt, och nog uppväges 

kostnaden i rik mån af ut¬ 

seendet. 

Tegeltillverkningen i Dan¬ 

mark ägnas, af helt natur¬ 

liga skäl, liflig uppmärk¬ 

samhet af arkitekterna, hvilka 

nog få tillskrifvas en del af 

äran för det danska teglets 

alla beundrade ^egenskaper, 

sådant vi se det i deras 

byggnader, om ock brors¬ 

lotten kommer på de goda 

råmaterialierna. Bangsbuestrands Kirke. 
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Hesslelagergraad. 

Brorsons Kirke ute vid Nordvestvej, af Torvald Jör- 

gensen, uppförd i tegel med sparsamt och väl använd 

granit är en liten präktig centralkyrka med en fint be¬ 

handlad och vackert belyst interiör. I dess souterrain- 

våning äro skollokaler inrymda. 

Vid Ryes gade, med sin lekplan ner mot sjön, ligger 

Adlerska skolan, en enkel och gedigen byggnad af Mag- 

dahl-Nielsen. 

Bland uthyrningshus må nämnas ett af Plessner vid Aa- 

boulevard och ett af Clemmensen vid Forchammersvej, 

båda i sin rättframhet sällsynt fria från detta slags bygg¬ 

naders vanliga lyten. 

Utrymmet tillåter ej att anföra flera exempel, men 

denna samling torde vara tillräcklig för att ge en, om 

ock flyktig, bild af den verklighet, som döljer sig bakom 

de egenskaper, vi under samvaron lärt oss värdera hos 

våra värdar. Under själfva mötet var det nästan ute¬ 

slutande äldre byggnadsverk, som beskådades, karakteri¬ 

stiska monument från olika epoker i dansk arkitektur¬ 

historia. 

Början gjordes med S:t Bendts kyrka i Ringsted, en 

intressant gammal byggnad från 11 :te århundradet, som 

för närvarande undergår en vidlyftig restaurering under 

prof. H. Storcks ledning. Detta arbete med alla dess 

svårigheter, som icke minskades genom de om- och till¬ 

byggnader, kyrkan under olika tider fått underkasta sig, 

var af stort intresse att få se just under gång, äfvensom 

det forskande och vetande, som prof. Storck ägnade sitt 

nog ofta otacksamma arbete. Omkring honom flockades 

man och fick upplysningar och förklaringar, illustrerade 

med utställda ritningar och fotografier samt de fynd, som 

gjorts under arbetets gång. Därjämte hade man såväl 

nu som på ett par andra ställen stor nytta af de be- 

skrifningar i ord och bild, som det mötet ägnade numret 

af »Architekten» innehöll öfver några af sevärdheterna. 

Styrdes så färden till Sorö, hvars rika lämningar af 

gammal dansk tegelarkitektur besågos, kyrkan med sin 

ståtliga interiör, klosterporten, som nu är nästan den 

enda återstoden af den gamla klosteranläggningen. På dess 

plats reser sig nu Akademiet, en lärdomsanstalt, liknande 

de engelska colleges, omgifvet af en härlig gammal park. 

Under den friska, soliga sjöresan till Svendborg 

njöto alla i fulla drag af frihetens och samhörighetens 

glädje, och alla nordens sånger och melodier, blandade 

med en och annan förolyckad hatt, fördes af vinden ut- 

öfver fjärdarna. I sången lågo finnarne öfver, och dan- 

skarne förvånade oss med att kunna alla kända svenska 

sånger. 

Svendborg står som en af glanspunkterna på färden, 

både genom den storartade gästfriheten från stadens in¬ 

vånare, med Dr. Barfoed i spetsen, som genom de arki¬ 

tekturverk, äldre och nyare, vi där fingo beundra. Den 

gamla kyrkan S:t Nicolai, från öfvergången mellan ro¬ 

manska och gotiska epoken, är väl enastående i sitt 

slag i hela Danmark. Under åren 1892—94 undergick 

den restaurering, också af prof. Storck — af resultatet att 

döma ett mönster för restaureringar. Dess interiör är 

vacker och stämningsfull, det enkla grofva teglet med sin 

sunda, primitiva detaljbehandling förlänar den en fin och 

diskret totalfärg, här och där bruten med en enkel målad 

putsyta. 

Rygaard. 
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Mycket af intresset fick kyrkan emellertid dela med 

sig åt sina grannar, ett par byggnader af senare datum, 

som, utan att göra väsen af sig, dock ådrogo sig stor upp¬ 

märksamhet och lifligt fotografiknäppande. Det var Apo- 

theket och Praestegaarden, båda af Magdahl-Nielsen, samme 

man, som varit prof. Storcks konduktör vid kyrkorestaure¬ 

ringen. Enkla och känsliga i materialbehandling och 

formgifning voro de ett par belysande exempel för den 

moderna danska arkitekturen. 

Den, om jag så må säga, kyrkliga delen af mötet 

var nu afslutad, och man fick vända sitt intresse åt världs¬ 

lig konst. Det var ett par mäktiga representanter för den 

tidiga renaissansen, som vi fingo skåda i de gamla herre¬ 

borgarna Hesselagergaard och Rygaard. Medvetna om 

sina anor och sin forna makt höjde de ännu sina röda 

tegeltak högt öfver trädens kronor. Vattnet i grafvar 

och dammar, som förr tjänat till skydd, afspeglade deras 

skrofliga och fårade murar. 

Med stöd af planscher ur sitt eget stora verk: »Teg- 

ninger af danske Herregaarde, Opmaalinger», gaf oss 

prof. Holm orienterande upplysningar öfver Hesselager¬ 

gaard, som sedan besågs från nedan till ofven under älsk- 

värdt ciceronskap af de unga slottsfröknarna, som i sina 

dräkter gaf lif och färg åt det gamla slottets renaissans- 

stämning. Några af deltagarne försjönko så i denna 

stämning, att de totalt glömde hela den öfriga världen 

med dess små omsorger. Eller var det kanske bara 

ett hastigt vaknadt intresse för djupa fängelsehålor 

och höga salar med väldiga bjälktak, som försenade dem 

vid afresan, så att de springande fingo ta fatt sina åklag, 

som just uppstämde ljudliga hurrarop för den minnesrika 

borgen och dess invånarinnor. 

Rygaard var det sofvande slottet, som blott väntade 

på sin räddande prins. Fåglar byggde där i lugn och 

ro sina bon, och spindlar spände sina väfvar, och ur 

hvarje vinkel och vrå tittade ålder och skröplighet fram. 

Men vackert var det, som allt gammalt och grått, det där 

lefvat sitt eget rika lif och förmår bibehålla skimret däraf 

midt i tidens ondska. 

Genom monumentala alléer med århundradens sus i 

sina grenar, gick så promenaden fram till Glorup, genom 

detta gamla herresätes väldiga park, fylld med konstverk 

i brons och marmor och med 

sällsynta växter. 

Vid denna gästfrihetens 

borg var vändpålen satt och 

efter skallande hurrarop för 

vår storslagna värd på stället, 

grefve Moltke-Hvitfeldt, drog 

mötet öfver land och haf åter 

till Kongens by, följdt af vän¬ 

liga viftningar och »paa-gjen- 

syn»-rop från deltagare, som 

redan här började bryta laget. 

Öfver hafvet följde oss 

skriande måsar, som med vir¬ 

tuositet uppfångade tillkastade 

brödbitar, sorgfälligt undvikan¬ 

de dem, vid hvilka mänsklig 

illvilja fäst långa förrädiska 

trådar. Sådana försök miss¬ 

lyckades. Det var som att 

fånga den flyende tiden, med 

hvilket inte ens de allt förmående komitterade lyckats, 

om det ock sett så ut för en tid. Nu hade den slitit 

sig ifrån dem och nu nalkades slutet på denna samvaro, 

som varit så rik på nya synpunkter och befruktande in¬ 

tryck, slutet på dessa frihetens och glädjens soliga dagar. 

För att blanda sötma i afskedsbägaren hade en del 

af arkitekterna medtagit sina fruar till aftonens afskeds- 

fest i Tivoli. Till en början sågo nog dessa lite und¬ 

rande på alla dessa främlingar, som i en hast blifvit så 

förtroliga — men snart voro de med i stämningen, och 

innan slutet var hela festsalen ett enda kaos af viftnin¬ 

gar, hurrarop, tacksägelser, professorer i guldstol, hand¬ 

tryckningar och så till sist obevekligen afskedets stund. 

Och så vardt »det andet nordiske Architektmode» 
ändadt. 

Det torde vara öfverflödigt att här orda om detta 

eller dylika mötens betydelse. De tala tillräckligt för sig 

själfva. Om det också icke blefve till mer än en tillfäl¬ 

lig uppryckning ur hvardagens enahanda så kommer ju 

en sådan impuls alltid arbetet tillgodo. Hur mycket 

större behållning bör icke då detta möte med sina rika 

intryck föra med sig. För alla dessa intryck, starka och 

lifskraftiga, för personliga minnen och alla öppna hand¬ 

slag, bringar jag mitt och mångas tack. 

Till dessa rader må till sist fogas programmet, samt 

listan öfver deltagarne. Af dessa utgjorde naturligen dan- 

skarne majoriteten med 45 st., så svenskarne 23 och 

finnarne 11 st. För norrmännens deltagande hade tyvärr 

hinder mellankommit. 

Enligt »Architekten» voro deltagarnes namn följandej 

Från Danmark: Först festkomittén bestående af prof. 

Hans J. Holm, ordf., samt arkitekterna Ludvig Clausen, 

Hack Kampman, A. S. Lauritzen och Anton Rosen; vi 

dare: Ludv. Andersen, Arne-Petersen, Axel Berg, Clem 

mensen, Vilh. Fischer, Andr. Fussing, Glahn (Nykjobing 

p. F.), Gundestrup, F. C. C. Hansen (Soro), Nicolai 

Hansen, Harild, Bernh. Ingeman, Emil Jorgensen, Eugen 

Jorgensen, Thorvald Jorgensen, Fritz Koch, Arnold Krog, 

Kyhnell (Aarhus), Knud Larsen (Slagelse), Lemcke, Leu- 

ning-Borch, Levy, Magdahl-Nielsen, Mynster, Nyebolle, 

Olesen, Axel Erhard Petersen, Holger Rasmussen, Erik 

Schiodte, Valdemar Schmidt, Steenberg, Storck, Sylov, 

Thejll, Alfred Thomsen, A^ar- 

ming, AVenck, Winholdt och 

Wright samt Bygningshistori- 

kern cand. polit. Fr. Shiott. 

Från Sverige: Améen, 

Bergman, Clason, Sv. H. Dahl, 

Enblom, Falkenberg, Joseph¬ 

son, Morsing, Möller, Teng- 

bom, Torulf, Ulrich och AA^est- 

holm (Stockholm), Hedlund och 

Rasmussen (Göteborg), Arvi- 

dius, Smedberg, Stoltz och 

Wåhlin (Malmö), Dahlander 

(Örebro), Hedin (Gefle), Boman 

(Falun) samt Thurdin (Hernc- 

sand). 

Från Finland: von Essen, 

Fabritius, Bertel Jung, AATalter 

Jung, Kallio, Hugo Lindberg, 

G. Nyström, Arvid Rundberg, 
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Gunnar Stenius, G. Sundelin och W. Thomé, alla från 
Helsingfors. 

Programmet för Söndagen den 28 Juni lydde: 
Kl. 8,30 f. m. Afrejse pr Iltog fra Kjobenhavns Hoved- 

banegaard. 
» 9,37 i Ringsted. Frokost paa Hotel Postgaarden 9,45. 

Kirken beses. 
» ca. 11,30 pr Vogn til Soro. (Forfriskning). Kirken, 

Klosterporten och Akademihaven beses. 
» 3,15- Middag paa Hotel Postgaarden. 

» 5,35 Afrejse fra Soro Banegaard pr Ekstratog. I 
Korsor kl. 6,11. 

» 6,15 fra Korsör Havn pr Ekstraskib. I Svendborg 
8,45. Aften i Christiansminde. 

För Måndagen den 29: 
Kl. 7,30 beses St. Nicolai Kirke. 

» 8,30 Afrejse fra Svendborg Banegaard pr Ekstratog 
til Hesselager. Pr Vogn til Hesselagergaard. 
Frokost i Skoven kl. 10,30. 

» 11,30 Vogn til Rygaard. Rygaard beses. Spadsere- 
tur gjennem Parken til Glorup Have. Maaltid. 
Fra Glorup kl. 4,00. 

» 4,30 Afrejse fra Gxendrup Station. I Nyborg Fserge- 
hal 5,12. 

» 5,17 Afrejse pr Fasrge o ver Korsor til Kjobenhavn 
8,45. Aften i Tivoli. Ivar Tengbom. 

SchweLerkaféet på Drottningholm. 

Schweizerkaféet på Drottningholm. Den s. k. 

Karamellan på Drottningholm, tillhörig hofkonditor Lan- 

delius, har under den gångna vintern blifvit ombyggdt 

efter ritningar af Agi Lindegren. Byggnaden är uppförd 

af trä samt innehåller i bottenvåningen veranda, kondi¬ 

tori ett par smärre caférum samt köksafdelning, å vinden 

äro inredda sofrum. Kostnaderna belöpa sig till cirka 
6 000 kronor. 

* 

Förslag till målade fönster för Katarina kyrka. 

Med anledning af en enskild donation har Katarina kyrka 

blifvit satt i tillfälle att förskaffa sig målade fönster i 

koret. Den kände artisten Olle Hjortzberg har från Rom 

hemsändt en skiss till ett af fönstren med »Döpelsen» 

till motiv, hvaraf vi här äro i tillfälle visa en afbildning. 

Färgerna äro djupa och kraftiga och hållningen arkaiserad, 

hvilket synes väl lämpa sig för sitt ändamål. Se Pl. 4. 

t 
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MATHEUSKAPELLET I ADOLF FREDRIKS FÖR¬ 

SAMLING I STOCKHOLM. 

I mars 1902 börjades arbetet för uppförandet af 

Matheuskapellet, och torde detsamma blifva fullbordadt 

innevarande år i medio af oktober månad. 

Byggnaden inrymmer i källaren lokaler för värme¬ 

ledning samt ved- och matkällare till i byggnaden befint¬ 

liga bostadslägenheter. Bottenvåningen upptages af en 

större kyrkosal, rymmande cirka 250 personer, denna sal är 

icke blott afsedd att användas för större sammanträden 

och stämmor, utan är äfven meningen använda densamma 

för fattigbjudningar, för detta ändamål finnas i samband 

med salen kapprum och toiletter samt kök med serverings- 

rum. I bottenvåningen finnas dessutom tvenne biblioteks¬ 

rum, bostäder för diakonissor och en vaktmästare samt i 

en afskild lägre del af byggnaden tvenne större slöjdsalar. 

Kapellets egentliga predikolokal är belägen 1 trappa 

upp med ingångar från Vanadisvägen och Dalagatan, 

denna lokal rymmer cirka 900 personer. 

Af de olikartade lokaler, som i kapellet inrymmas, 

framgår, att programmet för byggnaden ej varit det van¬ 

liga vid stadskyrkans kyrkobyggnader förekommande, utan 

att till predikolokalen fogats en mängd för församlingens 

behof särskildt för dess utöfvande af välgörenhet afsedda 

lokaler. 

Byggnadens fasader äro till större delen slätputsade, 

med lister, solbänkar och den sparsamma orneringen af 

naturlig sten. Yttertaken äro täckta med skiffer och koppar. 

Byggnadens invändiga utstyrsel är ytterst enkel, bot¬ 

tenvåningens lokaler med undantag af boställsrummen för- 



sedda med midtelbandslist å 1.6 m. höjd, väggarna under 

denna list äro oljemålade, väggarna öfver densamma samt 

taken äro limfärgade, på liknande sätt hafva trapphusen 

behandlats. Predikolokalens utstyrsel är något rikare, 

samtligt träarbete i densamma är laseradt i blått, dock 

med de skulpterade figurerna under trätakstolarne poly¬ 

kromt behandlade och är äfven meningen å altaruppsatsens 

figurer använda några tunna färger. Koret skall deko¬ 

reras rikt i kalkfärg med törne samt röda och hvita rosor 

såsom motiv. v 

Kostnaden för byggnaden, häri inbegripet planering 

och möbler, torde uppgå till cirka 260,000 kronor. 

De, som medverkat till byggnadens uppförande, äro 

hufvudsakligen följande personer och firmor: 

Kontrollant, ingeniör G. Sällström, hufvudentreprenör, 

byggmästare Alf. Johansson, verkmästare, ingeniör J. Hoh- 

mann, konstruktör för värmeledningen, ingeniör H. Theo- 

rell, entreprenör för gas, vatten och aflopp, P. A. Sjögren, 

för elektriska ledningar, aktiebolaget Holmia, fasadsten, 

aktiebolaget Sanna Stenhuggerier, smidesarbetet, A. All- 

strin, glasarbetet, Neuman & Yogel, snickeriarbetet, Ka¬ 

trineholms Snickerifabrik, måleriarbetet, A. Norblad, me¬ 

tallarbetet, Gusums bruk. 

Arkitekt för byggnaden har varit 

Erik Lallerstedi. 

»DEN MINDRE TRÄDGÅRDEN, EN BOK FÖR TÄPPAN OCH TORPET» SAMT »VILLATRÄDGÅRDEN, 

EN BOK FÖR SOMMARSTÄLLEN OCH STADSGÅRDAR» AF RUDOLF ABELIN. 

J^essa äro de två små goda böcker, som Red. af Tekn. 

Tidskr. Afd. för Arkit. och Dekorativ konst i för¬ 

känslan af, att jag kände dem väl, bedt undertecknad »an¬ 

mäla». De äro redan kända, redan älskade af tusende, 

redan delvis invuxna i svenska jorden, lätta redan deras 

fantasi, som just nu skapa sig ett hem, där ett träd kan 

växa . . . jag kan endast säga på deras rygg: där tränger 

det nya lifvet in i våra täppor och lustgårdar, här kom¬ 

mer kanske en ny folkets konst att uppväxa i den enas 

spår, den andra röjer väg för en återkommande, en länge 

förvisad hög och ljuflig gestalt, parterrens och lustgårdens 

konst. 

Det är till allmänhetens slumrande kraft det vädjas 
i dessa böcker. Med ett på hvarje sida skönjbart »tänk 

själf» och »känn själf» väcka de intresse och kärlek till 

detta ädla arbete, som mest af alla liknar uppfostrarens, 

ehuru kanske med mera påtagligt resultat. 

Och dock proklamera dessa böcker icke trädgårds¬ 

konst, endast kärlek till materialet och kunskap om det¬ 

samma och detta göra de med kraft, ty den fördomsfria 

yrkesskickligheten för ordet. 

Den franska parterr- och parkkonsten öfveransträngde 

oss en gång i tiden, vi frngo ej råd att ens underhålla 

den, den förväxte och förkrympte, blef ful, oförstådd och 

glömd. Ja, detta dess öde var nog i största delen af 

vårt land genom klimatet redan förut besegladt. Det är 

därför klokt att först af allt låta våra material passera 
revy, ja gå i elden eller snarare kölden, att på hvar ort 

låta ägare som mästare känna sig för hvad möjligheter 

som finnas — och vi skola i vårt långa land få en sådan 

mångfald af uppslag, en skiftande formgifning som än på 

länge ej bör bli en utstuderad, torr konst. 

Och de små äro först kallade, med egen hacka och 

spade, de äro ock f. n. mest vanlottade. Visserligen har 

tid efter annan försök gjorts att få den mindre jordbru¬ 

karen till att plantera fruktträd, icke minst i våra dagar, 

men troligen har aldrig förr en så lättfattlig, fördomsfri 

undervisning gifvits om dessa planteringars lämpliga stor¬ 

lek, form och skötsel som i den lilla fickboken Täppan 

och torpet. Redan 1780 uti sitt »Tal om fruktträdgårdar» 

hållet i Vetenskapsakademien och utgifvet i broschyrform 

samma år, säger professor Peter Jonas Bergius: »I en tid 
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då vi år från år råka ut för idel klåpare till trädgårds¬ 

drängar, och dessa så kallade trädgårdsmästare, dels af 

oförstånd, dels af lättja, dels af vårdslöshet, merendels 

förvärra och aldrig rätt vårda och förbättra en redan an¬ 

lagd trädgård, ligger visst mycken makt på, att ägarne 

själfva hafva insikt i saken, så att de kunna se en sådan 

man på fingren och slippa att gifva för många lärepen- 

ningar.» Och nu — icke kan från bondens sida sedt 

något af vikt vara gjordt, när hans nybrutna steniga eller 

för fäfot lagda trädgårdsbacke efter länsträdgårdsmästa- 

rens adjö visade sig klädd i ett buskage ej öfverträffande 

hans egna hagars och lötars ollon och nypon. Säkert 

fann han den slimsklädd d. v. s. tarfiigt herrskapsklädd 

och log som man ler på viktigt herrskaps rygg. 

Det var ett annat minspel i ansiktet på den unge 

bonde i hvais hand anmäl, satte Täppan och torpet. Han 

förstod, han kände hur hans obrutna backe i fantasien 

tog form, fick betydelse af vacker och nyttig, blef för 

honom i tanken kär och införlifvad med hemmet. Tag 

bland våra härdiga, fruktträd och bärbuskar ett urval och 

se till om ej dessa väl räcka att bilda en mindre träd¬ 

gårds dekorativa stomme. Lägg härtill fenomenet af än¬ 

garnas och skogsbrynets objudna blomsterskönhet och drag 

så som konsekvens landtbons syn på trädgårdens skön¬ 

het. Det vill pioner, syrener, ringrosor, vallmo och brand¬ 

gula liljor till att under sådana förhållanden locka ett 

sundt sinne från nyttans gångar, och det är i en ymnig 

och yppig skönhet herr Abelins lilla trädgård prunkar. 

Det gäller icke samma förutsättningar för villaträd¬ 

gården och detta är i boken med samma namn fullt tyd¬ 

ligt. Här är ögonfägnaden en annan, här framhålles nöd¬ 

vändigheten af stora penninguppoffringar för anläggningens 

beständighet, materialet är mångfaldigt, rikt och stort. 

Den »fria gräsplanen» (den stiliserade blomsterängen) 

är, som jag tror, en svensk nyhet, för hvilken villaägaren 

och arkitekten äro herr Abelin all tack skyldiga. Den är 

en bland de få former af färgfrosseri, som höga Norden 

består en enklare trädgård, och innebär en mångfald möj¬ 

ligheter. 

Särskildt kapitlet om de olika trädens färger och 

skapnad, liksom det om perenna blommor, visar oss dir. 

Abelin som trädgårdskonstnär af rang. Det är målande 

och känsligt framställdt och af en vikt, som dessa för¬ 

nämliga och varaktiga byggnadsmaterial kräfva. 

Men på samma gång Villaträdgårdens författare be¬ 

tonar vigten och betydelsen af materialets beständighet 

och af omsorgsfull planering, synes det anmälaren, som 

toge han ej nog afstånd från en denna motsägande till¬ 

fällighet i formgifningen. Det är som om han i denna bok 

2 



vore rädd att sätta gränser, icke vore nog omfattande och 

allsidig. 
Men skall en fri anläggning gå under rubriken träd¬ 

gård? Nog är där träd, men hvar är begreppet gård för- 

doldt? 
Invid en byggnad, som icke är en nomads, ha huf- 

vudvägarne mening, äro förnuftigt raka på sak eller bilda 

byggnadens fortsättning på marken. Fixerade tillfällig¬ 

heter äro nyckens barn och tvinga den promenerande 

till en sorts figuråkning. Är det vackert att med så dyr¬ 

bart underarbete föreviga lättjans irrvägar? Det är därför 

lätt, i synnerhet med grannskap i texten af »Terrassanord¬ 

ning vid B» att missförstå en sådan regel som: »Medan . . . 

terrassernas begränsning och indelning nästan allt igenom 

göres geometrisk, kan däremot utsmyckningen* af desamma 

göras fullkomligt fri. Man vinner härigenom en betydlig 

omväxling och förtager det stela intryck, som lätt blir en 

följd, i synnerhet etc.» Men — vi måste välja emellan 

konst och »natur». Vi måste bygga och plantera som 

människor människoverk eller ock släppa ett frö här och 

där som vinden och de vilda djuren — men icke sam¬ 

manblanda båda slagen af arbeten. En formell anläggning- 

skall i sig själf äga en sådan proportionernas grace, att 

den endast försämras af artisteri. 

Så är jag ock rädd, att beteckningen geometrisk på 

en arkitektoniskt ordnad anläggning torde verka förstäm¬ 

ning mot allt detta rikhaltiga material, hvilket kan dragas 

fram ur de tiders historia, som förstodo trädgårdskonsten 

som det syns i grund. När vi nu stått så lågt, att vi 

vid studiet af de gamles mästerverk i början tycka oss 

se idel motsägelse i samtida beskrifning och gravyr, ja 

att den blomsterfeber, som griper såväl antikens och re¬ 

nässansens författare som dessa många medeltidsskalder i 

sina kvarter, misstänkes vara af deras egna retoriska 

blomsters lukt, och när herr Abelin nu öppnar porten för 

oss åter till dessa kvarter, och lofvar oss än mer omväx¬ 

ling, må han då ej afskräcka nio tiondedelai1 af dem som 

längtat in så länge med anslaget »stel», »geometrisk an¬ 

läggning». Kunde icke ordnad eller regulier innebära 

mera? 

Vi arkitekter specielt ha direktör Abelin att tacka 

för en god hjälp i nödens stund, ett rikt material att 

arbeta oss in uti. Men med stigande insikt växer åtrån, 

och den fordringen tränger sig på oss: mer vilja vi ha, 

mer kunskap om det glömda, mer stomme för den spi¬ 

rande nya konsten, ty ett och annat se vi, från de fran¬ 

ska resterna i vårt land, längre och längre bort i tiderna 

tillbaka till morgonrodnaden och paradisen — de voro 

också »geometriska», sägs det. 

En axplockning af citat ur herr Abelins böcker är 

alltför frestande för att våga sig in uti. Den skulle aldrig 

sluta, ty böckerna äro lika lifligt och fängslande skrifna, 

som klara och praktiska i uppställningen och framför allt 

ingifva de förtroende. 

L. I. Wahlman. 

-- 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, 

Kungsholmstorg 2, Stockholm. (R. T. 70 70.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Några minnen och intryck från arkitektmötet i Danmark. 

Matheuskapellet i Adolf Fredriks församling i Stockholm. 

»D^n mindre trädgården, en bok för täppan och torpet» samt »Villa¬ 

trädgården, en bok för sommarställen och stadsgårdar», af Ru¬ 

dolf Abelin. Kurs. af Författaren. 
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DAHLGRENSKA STIFTELSEN I MALMÖ. 

ARKITEKT: A. ANDERBERG. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HAFT. 6. 
Centraltr., Sthlm. 
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DEKORATIV KONST 
ORGAN FÖR 

Svenska Teknologföreningens Afd. för Husbyggnadskonst 
REDAKTÖR: ARKITEKT K. A. BERLIN 

Årgång 33 af Teknisk Tidskrift 

ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

DAHLGRENSKA STIFTELSEN I MALMÖ. 

Plansch 22 - 25. 

Fasad åt Andréegatan. 

T Sverige torde det vara mera sällan, som arkitekten får 

"*■ tillfälle att lösa en uppgift af ifrågavarande slag. Så¬ 

väl i Stockholm som i Göteborg ha ju under de senaste 

årtiondena ett par byggnader med liknande ändamål upp¬ 

förts: Borgerskapets Enkehus och Asylen för Pauvres 

Honteux, men i motsats till dessa, som mera äro försörj¬ 

ningsinrättningar, har Dahlgrenska Stiftelsen till uppgift 

att bereda endast bostäder åt sina pensionärer. Hvarje 

familj har där sitt eget hushåll med kök, och gemensam¬ 

heten inskränkes till en samlingssal för fester, föredrag 

eller gudstjänster. —- Byggnaden har för sin tillkomst att 

tacka framlidne juveleraren Gust. Dahlgren, som testa¬ 

menterade sin förmögenhet till Malmö stad under villkor, 

att, så snart den uppnått J/2 million kronor, lämplig tomt 

skulle inköpas, och en byggnad uppföras, afsedd att bereda 

bostäder för 35 personer eller familjer på högst 3 med¬ 

lemmar. 

I testamentet stipulerades äfven, att byggnaden skulle 

utföras efter ritning, som efter anställd pristäflan kunde 

inkomma och af direktionen varda godkänd, att byggna¬ 

den skulle vara i »en vacker, smakfull stil samt med högst 

3 våningars höjd, helst i form af hufvudbyggnad med 

därtill stötande byglar, lämpliga att i en framtid tillbyggas, 

när medel därtill kunna finnas». 

Pristäflan egde också rum våren 1900, hvarvid i:sta 

priset tilldelades undertecknads förslag. Vid uppgörandet 

af förslaget fanns det egentligen endast 2:ne alternativ att 

välja på: det ena att fördela bostäderna i smärre hus på 2 å 

3 våningar med gemensam ingång och trappa samt sam¬ 

manföra alla dessa småhus till den i programmet begärda 

hufvudbyggnaden, det andra att lägga rummen utefter 

gemensamma korridorer, genomgående i hvarje våning. 

I det förra alternativet, det mera lockande, undvikes det 

kasernartade i anläggningen, blifva bostäderna mera hem- 

HÄFT. 6. OKT. 3. 1903. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1903. 
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Dahlgrenska stiftelsen i Malmö. Parti af hufvudfasaden. 

trefliga samt ges tillfälle till att i det yttre karaktärisera 

byggnaden som en samling hem. (En anläggning efter 

detta system är det nyligen invigda Nyegaard-Stiftet i 

Altona.) En enkel uträkning visade emellertid omöjlig¬ 

heten af att inom den afsedda kostnaden på detta sätt 

erhålla det begärda antalet bostäder. Det är alltså i 

enlighet med det andra alternativet, som planen är upp¬ 

gjord. En korridor sträcker sig genom hela byggnaden 

och invid den ligga bostäderna. För att emellertid min¬ 

ska det tråkiga intrycket af långa korridorer äro dessa 

dels genom midteltrapporna dels genom kökstrapporna 

med deras dependencer afdelade i 4 delar, så att korri¬ 

dorlängden ingenstädes öfverstiger 12 m., och hvarje del 

tjänar till förstuga för endast 3 bostäder. Byggnaden 

eger 4 hufvudtrappor, en för hvarje korridorafdelning, samt 

Dahlgrenska stiftelsen i Malmö. Bakfasaden. 

2:ne kökstrappor, hvardera gemen¬ 

samma för 2:ne afdelningar, och som 

leda till 2:ne på byggnadens bak¬ 

sida belägna med murar omgifna 

köksgårdar. 

Allt som allt finnas 48 bonings¬ 

rum och 35 kök, däraf en lägenhet 

på 3 rum och kök för tillsyningsman 

10 lägenheter på 2 rum och kök 

samt 24 på ett rum och kök. Till 

hvarje lägenhet hör en liten tambur 

med sekundär dager, garderob och 

skafferi. Klosetterna ligga i särskilda 

utbyggnader invid kökstrapporna. 

Ett sessionsrum för direktionen 

och en samlingssal äro förlagda i 

det utspringande partiet å byggna¬ 

dens baksida. 

Lägenhet för portvakt finnes i 

ett särskildt litet hus vid ingången 

till gården. 

Hufvudbyggnaden ligger med sin 

axel ungefär i riktning vester till öster 

och så långt dragen tillbaka å tom¬ 

ten, att flyglar kunna tillbyggas, när fonden därtill nått 

det erforderliga beloppet. 

Botten för grunden är liksom nästan öfverallt i Malmö 

särskildt god fast lera, som påträffas på 1 å 1,5 m. djup. 

Grundmurarne äro på denna stampade af beton. Någon 

granitsockel finnes ej, utan är hela jordvåningens yttermur 

ända upp till bottenvåningens fönsterbröstlist beklädd med 

kalksten, hvars ytteryta endast behandlats med sättham- 

mare. 

Fasadmurarnes öfre delar äro putsade med spritsputs 

af medelgroflek och med nästan ingen färgtillsats. 

Till ömtåligare delar af fasaderna såsom fönster¬ 

bänkar, hörnkedjor, täckskift, portaler etc. samt å skor- 

stenarne är Yxhults kalksten använd. 

Taket är täckt med rödt, oglaseradt falstegel, hvars 

färg välgörande bryter mot putsens 

_rent gråa och Yxhultstenens skiftande 

toner. Takfoten med sitt en meter 

stora utsprång, vindskuporna och 

tornhufvarne äro täckta med koppar. 

Stuprören, af hvilka de på hufvud¬ 

fasaden äro dragna in i muren, äro 

äfven alla af samma material. Bjälk¬ 

lagen i korridorerna såväl som trap¬ 

porna äro eldfast konstruerade af 

beton på järnbalkar; i öfriga lokaler 

äro de af trä. Bostäderna uppvär¬ 

mas af kakelugnar, korridorerna och 

trapporna från värmeledningen. 

Stängslet kring tomten, som är ut- 

fördt dels af smide dels af gjutjärn, 

har ej blifvit utfördt i enlighet med 

undertecknads förslag. Redan från 

början var det afsedt af stenpelare, 

mellan hvilka räckverk af järn eller 

trä skulle ställas på en stensockel. 

Styrelsen har emellertid för den stora 

kostnaden uteslutit såväl stenpelare 

som stenfot till men för utseendet 
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Kungsstugan i Örebro. 

vanligen öppna svalgången tjänar som bekant till förbin¬ 

delseled mellan öfre våningens — löftets — skilda rum 

och ingår särdeles intimt i byggnadens konstruktion, i det 

den bäres af sidoväggarnes och golfvets framom nedre 

vägglifvet utsträckta bjälkändar. 

Jag nämnde Kungsstugan. Det är med stolthet öre- 

broarne tala om densamma. Förr stod hon i hjärtat 

af staden, nu skuggas hon af lindarne på Lars Broms 

udde i Svartån. När hon en gång timrades upp, vet 

man ej med säkerhet — det har uppgifvits omkring 

1570. Sådan hon lämnats oss i arf, blef hon »restaure¬ 

rad» år 1617, då borgmästaren Lars Olsson lät uppföra 

källarsvalen, öfver hvars dörr han till yttermera visso 

högg in sitt bomärke och till ämbetets förhärligande de¬ 

korerade storstugan med hvarjehanda sinnebildliga fram¬ 

ställningar. 

isynnerhet för portvaktstugan, som, förut 

sammanvuxen med staketet, nu står alldeles 

lösryckt; därtill kommer, att de båda sten- 

pelarne vid inkörsporten blifvit utförda i 

granit i stället för i kalksten, hvilket ej heller 

just bidrager att öka sammanhanget. För 

öfrigt har, hvad byggnadens inre såväl som 

dess yttre beträffar, styrelsen ej sparat något, 

som kunde göra den till en heder för staden. 

Som huset nu står där ensamt på det 

kala fältet, saknas emellertid något, som mer 

än alla arkitektoniska anordningar förmår att 

gifva stämning åt anläggningen och förmedla 

byggnaden med den mark, ur hvilken den re¬ 

ser sig; det är grönskan, det är de lummiga 

träden, det är slingerväxterna, som klättra 

uppför murarne, och som man i England så 

väl förstår att begagna sig af. Ännu är 

intet sådant åtgjordt, men det är att hoppas, 

att arkitektens intentioner äfven i detta kom¬ 

mer att förverkligas. — Till slut några per¬ 

sonaluppgifter: 

Byggnaden är af byggmästaren Joh. Åvall utförd för 

en entreprenadsumma af 275,000 kr., värmeledningen af 

Sydsvenska gjuteriaktiebolaget för 7,655 kr och rörled¬ 

ningen af Carl Gerner för 5,748 kr. Arbetschef för 

byggnaden har stadsarkitekten S. Sörensen varit och ar¬ 

kitekt A. Anderberg. 

-- 

SVALGÅNGSBYGGNADERNA I ÖREBRO LÄN. 

Plansch 26. 

"TA et ligger medel tidsstämning öfver svalgångsbyggna- 

den. Konstruktiva möjligheter och behofvet af 

skydd i orostider skänkte den formen, och medeltida är¬ 

lighet i materialets hophuggnirig gaf den kraft att trotsa 

sol och vind och väta. Om kung Göstas äfventyr för¬ 

täljer än i dag Ornässtugan, och 

Kungsstugan i Örebro bär ännu syn 

för sägen. 

Uppe i skogsbygderna hafva tra¬ 

ditioner hållit svalgångsbyggnaden vid 

lif, och mer än ett bevis därpå läm¬ 

nar just Örebro län. Så lät bergsman¬ 

nen Anders Olsson mot slutet af 1 700- 

talet uppföra den präktiga manbygg¬ 

naden vid Siggebohyttan, och den 

gamle minnesgode kyrkvaktaren Hans 

Svensson i Grythytteby berättade i 

somras, att på en gård tillhörig släk¬ 

ten byggdes ännu så sent som 1850 

en så kallad bod af svalgångstypen — 

väl troligen den sista i kedjan. Men 

ännu i våra dagar uppföras här och 

hvar i bygderna uthus med ett öfver 

nedre delen utskjutande loft (se bygg¬ 

naden från Nora). 

I själfva verket ega vi i behåll 

flera bodbyggnader än boningshus af 

denna form, som ända in på 1 700-talet 

synes varit allmänt tillämpad, då löftet 

på ett eller annat sätt inreddes. Den Vestra Kärne. 
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Gammal gård i Örebro. Drottninggatan N:o 56. Gammal gård i Örebro. Gamla gatan N:o I. 

»Borgmästarehuset» i Örebro. 

Midt emot stod ännu för några år sedan »borg¬ 

mästarehuset», på sistone användt som garfveri. Som 

bekant har svalgångsmotivet gått igen i dessa gamla garf- 

veribyggnader, af hvilka många ännu kvarstå här, och 

som på sin tid utgjort viktiga faktorer i vårt samhälles 

ekonomi. Namnet tyder dock på, att borgmästarehuset 

ursprungligen tjänat andra ändamål. Dess svalgång är 

emellertid ensam i sitt slag i länet, i det att den egent¬ 

ligen utgjort ett burspråk hvilande å på väggen fästade 

stöd. 

Skrudade i modern brädfodring finnas ännu kvar 

åtskilliga svalgångsbyggnader i staden, synnerligast utefter 

den gamla landsvägen. Så ligger på söder Brodénska 

gården med tvänne sådana, och gårdsinteriören Gamla 

gatan n:o 1 minner lifligt om Kungsstugan. På Kyrko¬ 

gatan står en byggnad med utskjutande öfvervåning. 

Enligt förra egarinnans utsago lät man här vid en ombygg¬ 

nad på 80-talet inbräda ryggåsloftet med dess mål¬ 

ningar. Byggnadens dagar äro räknade. Måhända kom¬ 

mer hon att berätta ett och annat, då hon jämnas med 

jorden. Utom de nu nämnda exemplen gömma sig, miss¬ 

tänker jag, än flera borta på gårdarna. 

I länets öfriga städer har jag endast funnit en sval- 

gångsbyggnad — i Nora* — men denna så mycket 

* Sammanbyggd som af fig. synes, med sitt för Nora typiska 

boningshus! Märk portarne! 

G ård i Nora. 

märkligare, som bottenvåningen upptages af tvänne nu 

obegagnade försäljningsrum af medeltidstyp. Svalgån¬ 

gen vetter som vanligt åt gårdssidan. Nora är emellertid 

som stad ej äldre än 260 år, men orten har sedan långa 

tider tillbaka varit en af bergslagernas mest besökta mark¬ 

nadsplatser. 

Ute på bygderna har jag spårat ett och annat bo¬ 

ningshus af svalgångstypen, mer eller mindre förvrängdt. 

Så enligt uppgift vid Rönneshyttan och på den så kal¬ 

lade »spikgården» vid Ramsberg tvänne stycken, hvaraf 

den ena enligt min sagesman har innanför brädbekläd- 

naden ett rikt skuret räcke och hvars tak är dekoreradt 

i färg. »Klockars» vid Nyckelbäcken och »Krossen» 

vid Ramsberg återgifvas i bild. 

På Siggebohyttan uppfördes, som nämndt, en man¬ 

byggnad, 126 fot lång och 23 fot bred, omfattande två 

våningar med 17 rum och 3 kök. Den var ursprung¬ 

ligen delad i två hälfter medelst ett portlider så som 

ofta var fallet. Man får vida söka dess like. Det be¬ 

rättas, att Olof Persson, Anders far, ej gillade den långa, 

höga och ståtliga byggnaden med de många fönstren, 

och detta därför, att det stötte på högfärd och öfver- 

sitteri att bygga så nymodigt, och den gamle bergsman¬ 

nen vore minsann den, som höll allt för mycket på 

gammalt byggnadssätt — sin gamla ryggåsstuga — lik¬ 

som gamla seder och bruk öfver hufvud taget — ett bevis 

för, att boningshus i två våningar förr varit tämligen säll- 
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Önskebohyttan. Skrekarhyttan. 

synta i bygderna, åtminstone för ofrälse folk. Vi gifva 

dock gärna denna form åt det gammalsvenska bonings¬ 

huset, då vi i inbillningen åter uppbygga det. Sätes¬ 

gården torde nog också allmänt tillhört denna typ, innan 

den så småningom gaf vika för de nya ideal, bättre stäm¬ 

mande öfverens med den storvulna stil, spm adeln på 

1600- och 1700-talen funno för sina präktiga corps-de- 

logier. 

Allmännare förekommo, som sagdt, bodbyggnaden — 

visthuset — som förr i världen i regel torde varit för¬ 

sedd med svalgång, vare sig den tillhörde sätesgården 

eller hemmanet. Så vidt jag till dato kunnat finna, före¬ 

komma dylika bodbyggnader på följande ställen inom länet: 

vid gästgifvaregården i Lerbäck*, vid Siggebohyttan och 

Öskebohyttan, vid Vassland, Skrekarhyttan, Örstatorp, Vestra 

Kärne, Halfvarstorp, Boståsen och Grandal samt i Lek- 

hytteby och Grythytteby**. Listan torde dock kunna full¬ 

ständigas synnerligast från norra delen af länet. 

I formen äro de alla naturligt nog tämligen lika 

hvarandra och förete endast smärre växlingar i enskild¬ 

heterna. Dock eger en och annan vissa konstruktiva 

särdrag, som förtjäna att uppmärksammas. Så har bod¬ 

byggnaden i Grandal sin svalgång indragen innanför det 

nedre vägglifvet, i Skrekarhyttan stödes den af skurna 

stolpar, och i Vestra Kärne förekommer öfver svalgången 

ytterligare ett loft. 

Den vackraste och rikast utbildade är utan tvifvel 

Orstatorps bod. Hon ligger på höjden öfver Dalkarlsberg, 

väderbiten, grå och krokig, färdig till fall, när nordan- 

* Numera inklädd. 

** Se bilderna. 

vinden så bestämmer, om hon ej innan dess kan finna 

värn inom Skansen. Genom byggnaden leder utfarten 

till vreten, och själfva porten är rikare utstyrd än vanligen 

är fallet och försedd med ett ramverk med rundbågar 

och däremellan inskurna rosetter. Också är svalgångens 

inramning vackert skuren, påminnande om schweizames 

formbildning. 

Ensam i sitt slag står boden vid Bystad, en syster 

till den bekanta, på Skansen återgifna Björkviks fatbur. 

För visso vore svalgångsbyggnaderna värda ett bättre 

öde än det förfall, hvaråt de äro prisgifna. Men så vill 

ej tidens gudar. I bild borde de dock gömmas, och torde 

måhända det nyvaknade intresset för, hvad länet bjuder, 

till sist komma äfven dem till godo. 

Till våra skogsbygder hör denna byggnadstyp också 

rätteligen hemma. Vuxen ur skogen och värnad af sko¬ 

gen vittnar den om, hvad en gång varit svenskt, formadt 

efter svenskt kynne och lämpadt efter våra kraf och våra 

villkor. 

Örebro i mars 1903 

Magnus Dahlande7. 

-^-35—0- 

REGLER FÖR ARKITEKTURTÄFLINGAR I 

FRANKRIKE. 

(Se L’Architecture 5 sept. 1903.) 

Vid den 31 :sta franska arkitektkongressen, som i år 

hållits i Nantes, 6—13 juni, föredrogos och godkändes föl¬ 

jande af de båda förnämsta franska arkitektföreningarna, 

— la Société centrale des architectes frangais samt la Sociéte' 
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des arehiteetes diplömes par le Gouvernement — gemensamt 

utarbetade och antagna principer vid anordnande af 

arkitekturtäflingar: 

Allmänna förutsättningar. 

En offentlig täfling är att betrakta som en kontrakts- 

mässig öfverenskommelse mellan de täflande och den, som 

utlyst täflingen, där programmet utgör lag för de båda kon¬ 

trahenterna. 

Det är därför af högsta vikt, att programmet är väl 

redigeradt och prisnämnden sammansatt af erfarna män, 

som ingifva de täflande fullt förtroende. 

Programmet. 

Programmet bör innehålla fullständiga uppgifter om 

byggnadens ändamål och de behof, som med densamma 

skola tillfredsställas samt vidare alla i och för projektets 

utarbetande nödvändiga upplysningar om byggnadsplatsens 

form, höjdförhållande, väderstreck, markens beskaffenhet, 

traktens byggnadsmaterial, material- och arbetspriser etc. 

Ritningarna. 

Programmet bör angifva antalet ritningar, som erfor¬ 

dras, samt skalan. 

De oftast använda skalorna äro: för planer 5 mm. 

= 1 m. eller 1 cm. = 1 m.; för fasader och sektioner 

1 eller 2 cm. — 1 m. Det är onödigt begära för stora 

och vidlyftiga ritningar; man får icke glömma, att täflin- 

gar kosta mycket tid och penningar, och att med dem 

ändå icke kan vinnas annat än en skiss. 

Det är därför tillfyllest, om ritningarna äro sådana, att 

af dem kan bedömas de täflandes arkitektoniska förmåga. 

Kostnadsberäkning. 

Byggnadskostnaden spelar naturligtvis för den, som 

utlyst täflingen, en mycket viktig roll; men, då ett täf- 

lingsprojekt icke kan betraktas annat än såsom skiss, kan 

icke heller kostnadsberäkningen blifva annat än approxi¬ 

mativ, d. v. s. massberäkningar, uppgjorda med ledning 

af de uppgifna material- och arbetspriserna, så uppställda, 

att man lätt kan öfvertyga sig om, huruvida kostnaden 

håller sig innanför den uppgifna summan. 

Anonymitet eller signatur. 

För att upprätthålla likställigheten mellan de täflande 

torde anonymiteten vara att föredraga framför namnets 

utsättande. Anonymiteten har dessutom den fördelen, att 

personer med redan stadgadt anseende kunna deltaga i 

täflingar, emedan ett eventuellt misslyckande förblir okändt. 

Täflingstiden. 

Täflingstiden bör vara densamma för alla täflande. 

Det är därför nödvändigt, att täflingen annonseras i de 

förnämsta arkitekturtidskrifterna samt i lokalpressen innan 

programmet utdelas. 

De täflande böra alltså tillåtas att inlämna sina pro¬ 

jekt å järnvägsstation eller postkontor senast å timme och 

dag, då täflingstiden utgår. 

Utställning af projekter. 

För att försäkra sig om ett fullt opartiskt bedömande 

torde vara bäst att icke exponera projekten offentligt före 

bedömningen. 

Priser, ledningen af byggnadens utförande. 

Programmet bör bestämma prisernas antal och stor¬ 

lek samt arvodet för eventuellt utförande af byggnadsrit¬ 

ningarna, äfvensom tydligt angifva, om uppdraget att leda 

byggnadens utförande, såsom rättvisan kräfver, öfverläm- 

nas åt förste pristagaren. 

Programmet bör likaledes angifva, huruvida det pris, 

som utlofvas åt den arkitekt, som sättes i första rummet 

och erhåller uppdrag att leda utförandet, inberäknas i 

dennes arvode. Priserna utbetalas omedelbart efter be¬ 

dömningen. 

Begränsad täfling. 

Om täflingen begränsas till ett mindre antal särskildt 

anmodade arkitekter, är icke tvifvel om, att den arkitekt, 

som sättes i främsta rummet, har rätt till arbetets utförande. 

Om täflingen inskränkes till arkitekter inom ett eller när¬ 

gränsande departement, gälla de allmänna bestämmelserna. 

Dubbel täfling. 

Vid dubbel täfling plägar man vid den första täflin¬ 

gen endast begära skisser i liten skala och ersätta dem, 

som utvalts för den andra täflingen, enligt prisnämndens 

godtfinnande. Priseina i den andra täflingen bestämmas 

oberoende af denna ersättning. 

Prisnämnden. 

Det är önskvärdt att arkitekterna bilda majoritet 

inom prisnämnden, och att de utses dels af de täflande, 

dels af dem, som utlyst täflingen. Dessa senare kunna er¬ 

hålla nödiga upplysningar genom att vända sig till arki- 

tektför eningarna. 

De täflandes val af prisdomare sker genom insändande 

samtidigt med projektet af valsedel i slutet kuvert. Val- 

sedlarnes öppnande sker under offentlig kontroll å dag 

och tid, som förut annonserats. Valet afgöres med relativ 

majoritet. Valresultatet meddelas den eller de arkitekt¬ 

föreningar, som af byggherrarne erhållit uppdrag att utse 

prisdomare, för att undvika, att dessa och de täflande 

välja samma person. 

Beslut angående de utfästa prisen böra fattas med 

absolut majoritet. 

Det är vanligt, att prisnämnden offentliggör en de¬ 

taljerad berättelse angående bedömningen. Den bör under- • 

tecknas af alla prisdomarne. 

»La Société centrale des arehiteetes fran^ais» och »la 

Société des arehiteetes diplömes par le Gouvernement» 

förklara härmed, att de prisdomare, som af dem utses, 

fullgöra sitt uppdrag utan annan ersättning än för rese¬ 

kostnaderna. 
* * 

* 

Kursiveringen återfinnes i den franska texten och 

markerar sannolikt de väsentligaste nyheterna i dessa täf- 

lingsregler, hvilka äro en omarbetning af de sedan 1884 

gällande. 

Af dessa nyheter, hvilka samtliga torde väl förtjäna 

vår uppmärksamhet och måhända böra införlifvas äfven med 

våra täflingsregler, skall jag här endast uppehålla mig vid 

den första kursiveringen, som vid ett hastigt påseende 

visserligen kan tyckas själfklar och sålunda öfverflödig, 

men, då den nu insatts såsom grundregel, väl tillkommit 

på »förekommen anledning». 
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Jag vågar till och med tro, att den i de få kursive¬ 

rade orden angifna principen för täflingsritningars bedö¬ 

mande härmed visat sig vunnit fast fot i Frankrike gent 

emot en föregående uppfattning, hvaraf ännu omedvetna 

lämningar spåras på sina ställen i texten. 

Hvar och en, som deltagit i prisbedömning af en 

arkitekturtäfling, inser nogsamt lämpligheten och behofvet 

af att i reglerna såsom grundlag fastslå, att programmet 

■utgör lag såväl för de täflande som för dem, som utlysa täflan, 

d. v. s. vid själfva bedömningen för prisnämnden, hvil- 

ken ju såsom sådan är byggherrens befullmäktigade. Ty 

frestelsen ligger ofta mycket nära att döma efter eget 

godtycke och utan hänsyn till programmets fordringar. — 

I all synnerhet gäller detta de icke arkitektoniskt utbil¬ 

dade prisdomarne, hvilka naturligtvis i allmänhet icke 

tänkt sig in i dé täflandes ställning till frågan och icke 

känna det band, som programmet pålagt dessa. 

I sista punkten under rubriken »ritningarna» fram¬ 

skymtar emellertid en uppfattning om sättet för täflings¬ 

ritningars bedömande, som här hos oss på senare tider 

haft varma förespråkare; en uppfattning, hvilken är i sitt 

innersta väsen principiellt motsatt den, som funnit sitt 

uttryck i ofvannämnda grundlag. Enligt denna uppfatt¬ 

ning skulle den ur ritningarna framlysande arkitektoniska 

förmågan, och då väl i första rummet den konstnärliga, 

hos den täflande spela en afgörande roll. D. v. s. täf- 

lingens ändamål är att få fram personen, icke saken. Att 

de, som formulerat ofvanstående regler, ännu icke lyckats 

frigöra sig från denna syn på saken eller måhända icke 

tillfullo insett konsekvenserna af den fastslagna grund¬ 

principen framgår äfven af ordställningen på ett par andra 

ställen i den franska texten, där det talas om »la prime 

promise ä l’architecte classé premier», alltså den arkitekt, 

som satts i första rummet, icke, såsom man sannolikt skulle 

uttryckt sig här, författaren till det projekt, som satts i för¬ 

sta rummet. 

Om jag har framför mig till bedömande en samling 

projekt ungefär jämnställda med hänsyn till uppfyllandet 

af programmets praktiska, tekniska och ekonomiska for¬ 

dringar, är det ju klart, att den arkitektoniskt konstnärliga 

förmågan, såvidt den af ritningarna skönjes, fäller utslaget. 

Om jag åter skulle bedöma en samling konstnärligt jämn¬ 

ställda projekt af erkända förmågor, såsom vid en be¬ 

gränsad täflan ju skulle kunna tänkas möjligt, skulle na¬ 

turligtvis den mest praktiska lösningen af problemet vinna 

priset. Så enkelt, som i dessa båda renodlade fall, ställer 

sig icke saken i verkligheten, åtminstone icke i vår sven¬ 

ska verklighet. 

Det är tyvärr ofta nog så, att de projekt, som för¬ 

råda de bästa konstnärliga förmågorna, visa de svåraste 

bristerna ur praktisk-teknisk synpunkt, såvida de öfver- 

hufvud hålla sig inom programmets råmärken. Hur skola 

prisdomarne då förfara? Utan tvifvel hafva de intet annat 

att göra, än att strängt hålla sig till programmet och till de 

till bedömande insända dokumenten, utan hänsyn till, hvad 

som möjligen med större eller mindre omarbetning kunde 

bli af det eller det projektet. I samma ögonblick, jag 

såsom prisdomare inlåter mig på spekulationer öfver, hvad 

som möjligen skulle kunna göras af det eller det, enligt de 

föreliggande ritningarna omöjliga, projektet, har jag förlorat 

allt säkert fotfäste för ett rationellt samarbete prisdomarne 

emellan * * och gifvit mig ut på godtycklighetens och det 

personliga tyckets oöfverskådliga vidder. 

Det sorgliga är, att under dessa omständigheter mån¬ 

gen gång den torra praktiska nykterheten triumferar, under 

det löftesrika konstnärliga ansatser göras förgäfves. 

Emot detta onda hjälpa emellertid inga som helst, 

om än aldrig så ideala, täflingsregler eller prisdomare; 

endast ett botemedel finnes, och det är, att den konst¬ 

närliga förmågan ger sig tid att med tålamod och öd¬ 

mjukhet inträngande studera den till täfling förelagda 

uppgiften. 

Jag har varit i tillfälle att på rätt nära håll följa de 

senare tidernas pristäflingar här i landet och måste be¬ 

känna, att den stora mängden af projekt gifvit intrycket 

af att hafva varit allt för lättvindigt expedierade. Några 

dagar före inlämningsdagen har man fått en idé, eller 

kanske har man gått och burit på den länge under för¬ 

hoppning, att den skulle utvecklas af sig själf och, när 

täflingstidens slut nalkas, sätter man sig ändtligen ner för 

att utveckla tanken; men tiden är för kort, man hinner 

ej genomarbeta och för ändamålet anpassa den kanske 

utomordentligt goda idén; man slänger in ett halfgånget 

foster och »bjuder lyckan handen». Jag vågar påstå, 

att den sortens täflingsarbete göres i de flesta fall för¬ 

gäfves. Stundom låter man väl ock locka sig af en konst¬ 

närligt god, ehuru för ändamålet olämplig idé, att genom 

dess envisa fasthållande tumma för mycket på bekvämlig¬ 

hetens och behofvets fordringar. Om man vill fasthålla vid 

den grundsatsen, att programmet är lag för såväl de täf¬ 

lande som prisdomare, torde i ingendera af dessa mycket 

vanliga fall den konstnärliga förmågan, den må vara aldrig 

så uppenbar, kunna göra anspråk på att få gå före den, 

som, låt vara med mindre grad af konstnärlighet, löst 

uppgiften mera programenligt och mera ändamålsenligt. 

Endast det tålmodiga och ödmjuka arbetet, som först 

går till botten med uppgiftens rent praktiska innehåll och 

gör sig förtrogen med detsamma innan det vågar sig ut 

mot de estetiska idealen, framgår oemotståndligt, segerrikt, 

I. G. Clason. 

-- 

NYARE BYGGNADSVERK. 

Oscarskyrkan i Hedvig Eleonora församling. 

T/- yrkan är en treskeppig hallkyrka med smala sidoskepp 

^ och bredare midtskepp. Det senares spännvidd 

mellan kolonnmidtlarne är 13 meter. Till kyrkans nedre 

plan leda fem ingångar utifrån, till läktarne, som sträcka 

sig öfver sido- och tvärskepp, fyra trappuppgångar. Sitt¬ 

platser finnas nere i kyrkan för c:a 900 personer och på 

läktaren för 520 eller sammanlagdt för c:a 1,420 personer. 

Tornets höjd är 79 meter. I öster är vid sidan af koret 
j* ' !' f.fx 

en mindre sakristia och dess arkiv, under korpartiet är 

källarutrymme för värmeledning med varmluft. 

Arbetet med schaktningen påbörjades i januari 1897, 

och i september 1898 var grundläggningsarbetet fullbor- 

. 

* Om man kastade sig in på det i England rådande systemet 

med endast en ‘prisdoifraäsi kunde möjligén personlighetsprincipen 

vid täflingsritningars bedömande bättre tillämpas. Men det måtte 

inte heller vara idealet, eftersom man nu i England börjat ropa på 

enmansprisdomarskapets ersättande med en månghöfdad nämnd såsom 

på kontinenten. 
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dadt. Murningsarbetet ofvan sockeln börjades våren 1899. 

Kyrkan invigdes den 20 september 1903. 

Material som användts: 

Till de yttre fasaderna röd och hvit marmor från 

Kvinnerstatorp, Nerke, sockel från Vätö, Norrtelje, pole¬ 

rade kolonnskaft af granit från Grafversfors, taktäckning: 

koppar och svensk Grythytteskifter. 

De invändiga bärande kolonnerna med mellandelar 

äro helt och hållet af granit, dels polerad, dels endast 

huggen. All granit är från Grafversfors med undantag 

af de öfra kapitälen, som huggits af ingeniör Bruno Olsson, 

Vätö. För öfrigt alla invändiga murytor putsade, hvalf- 

strålar af fogstruket tegel. 

Bänkar, läktarbarrierer, orgelfasad och predikstol af 

ek. Altaruppsats, altarring och dopfunt af hvit italiensk 

marmor. 

De, som medverkat till byggnadens uppförande, äro 

hufvudsakligen följande personer och firmor: kontrollant 

för grunden kapten B. Stafsing, kontrollant för byggnaden 

E. Lundroth, hufvudentreprenör byggm. P. I. Pettersson, 

Sköfde, leverantör för marmorarbetet till fasader Anderssons 

mek. stenhuggeri, för granitarbeten Grafversfors sten 

huggeri och Vätö, konstruktör för värmeledningen in¬ 

geniör W. Dahlgren, entreprenör för elektriska lednin¬ 

gar Aktiebolaget Holmia, glasmålningsarbetet Neumann 

& Vogel, snickeriarbete till bänkar, predikstol och läk¬ 

tarbarrierer Aktiebolaget Malmö Snickerifabrik, Limhamn, 

orgelverk Åkerman & Lund, Sundbyberg, orgelfasaden 

Interiör från Oscarskyrkan. 

Jönköpings mek. snickerifabrik, ringklockor Beckman & 

C:o, Stockholm, urverk G. W. Linderoth, Stockholm. 

Dekoreringen af korets sidoväggar, framställande »den 

gode herden» och »Kristus och samaritanska kvinnan», 

samt dekoreringen öfver östra ingångarna till läktaren äro 

utförda af artisten C. Althin. Öfriga dekoreringar äro 

utförda från C. Grabows officin genom dekorationsmålaren 

Månsson. Belysningsarmaturen, som ännu icke anländt, 

utföres af Linderbergs mek, verkstad, Sundsvall. 

Kostnaden för byggnaden, utom tomten, belöper sig 

enligt den vid invigningen utgifna festskriften till omkring 

750,000 kronor eller för hvarje sittplats omkring 525 

kronor. Arkitekt för byggnaden har varit 

Gust. Hermansson. 

□j TO. 

I (sbbagården». tillhörig baron Johannes Rudbeck, är 

* uppförd af trä med grund af cement och tak af 

tegel och ligger inom Edsbergs egor, några minuters väg Oscarskyrkan. 
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från Turebergs järnvägsstation på 

en höjd med vid och vacker ut¬ 

sikt öfver Edsviken. 

Som tallar och granar omge 

byggningen på alla sidor, skönjes 

hon först, när man är tätt inpå 

och gått ett stycke in i barrskogen. 

Afsedd till fristad och sommar¬ 

bostad, är hon tämligen fri från 

alla stadsfasoner, men bor, röd och 

hvit som en landtlig oskuld, bäd¬ 

dad i grönt. 

p.-\ Karaktären, in- som utvän¬ 

digt, är väsentligen gifven af ega- 

rens tycke, hvilket särskildt invän¬ 

digt gjort sig lyckligt gällande i 

flera dekorativt goda anordningar 

och smakfullt vägda färgmotsätt¬ 

ningar. 

Plananordningen är, som sy¬ 

nes å planerna, ytterst enkel. I 

bottenvåningens midt ett stort hvar¬ 

dagsrum, som äfven tjänstgör som 

matsal, å ena sidan härom herrns 

rum och mot sjön en inbyggd 

veranda, å andra sidan fruns rum 

och köksafdelningen. Öfre vånin- 

PLAN-AF- OFRE-VÅNINGEN • 

gen, helt och hållet inom yttertaket och sofvåning, upp¬ 

tager sängkammaren, två gästrum och två barnkammare. 

Genom de vida fönsterkuporna till öfre våningen har för¬ 

rummet med trappan, hvarifrån man går in i de sär¬ 

skilda rummen, fått karaktären af en mindre hall. 

Byggnadens längd är 16 meter och bredd g m., 

bottenvåningens höjd 3 m. och öfre våningens 3.40 m. 

Byggnadskostnaden belöper sig till cirka 17,000 kronor 

och behjälpliga vid arbetet ha varit, som byggmästare 

J. Hjorth och som arkitekt 

Ragnar Östberg. 

-- 

»Ebbagården.» 

STUDIER I TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE ÖFVER 

STÄLLNINGAR FÖR HUSBYGGNADERS 

UPPFÖRANDE. 

Reseberättelse, insänd från Kommerskollegium. 

Jämför man de byggnadsställningar, som användas 

hos oss, med dem, hvilka för samma ändamål brukas i 

andra länder, hvarest virket är både knappare och dyrare 

än hvad förhållandet är här i Sverige, så är skillnaden 

tämligen stor. 

Då nu i Sverige virkestillgången börjar bli mindre, 

och priset å särskildt det gröfre virket stiger, torde ti¬ 

den vara inne att äfven härvidlag iakttaga den största 

sparsamhet, förenad med sådana praktiska anordningar, 

att den erforderliga säkerheten därför icke blir mindre. 

De i exempelvis Tyskland och Österrike uppförda 

byggnadsställningarna utmärka sig för stor virkesbesparing 

och erbjuda likväl tillräcklig soliditet. Ofta göras vid 

ställningars byggande sådana anordningar med spirornas 

skarfning och bommarnes fastsättning, att desamma ej 

taga nämnvärd skada vid ställningarnas nedrifvande och 

således ej blifva fördärfvade genom spikar o. d. 

Vid uppförandet af byggnader, där de särskilda bygg- 

nadsmaterielen hafva en sådan vikt och storlek, att för 

desammas uppfordring behöfvas traverser, ångkranar eller 

annan dylik anordning, måste antingen s. k. mastställ¬ 

ningar eller timrade ställningar användas, enär uppsätt¬ 

ning af dylika anordningar på enklare ställningar i Tysk¬ 

land är genom polisförordning förbjuden. 

Med indelning af de olika slagen ställningar i sex 

hufvudgrupper öfvergår jag först till beskrifning af 

Mastställningar. (Se fig. 1.) 

Dessa ställningar användas på en del platser i Tysk¬ 

land, och göras desamma af grofva trädstammar eller ma¬ 

ster i nedannämnda dimensioner. Konstruktionen är mycket 
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enkel.,_ Tvennejf rader master uppställas så, att en enkel 

rad master uppsättas på yttre, och en enkelrad på inre 

sidan af den under byggnad varande muren, hvilket också 

framgår af vidstående teckning. 

Grofleken i storändan är i allmänhet c:a 22,5 X 25 

cm. och i toppändan 15 X 17,5 cm. Dessa dimensioner 

äro dock beroende på den höjd byggnaden skall hafva samt 

på masternas afstånd från hvarandra. I allmänhet uppstäl¬ 

las de på ett afstånd från hvarandra af 3—5 meter samt 

från byggnaden af 2—3 meter. Masterna nedgräfvas något 

i marken samt ställas på ett fast underlag och gifvas nå¬ 

gon ringa lutning mot murverket. På passande höjd 

sammanhållas masterna medelst starka, vågräta, med bul¬ 

tar fästade plankor eller sparrar, hvilka samtidigt få tjänst¬ 

göra som upplag för de lätta mellanställningarna. Sned¬ 

kors med utåt fastbultade plankor tjäna till att förhindra 

förskjutningar. I hörnen af ställningen uppsättas mellan 

de båda masterna diagonalförbindningar, hvilka för öfrigt 

ej förekomma å ställningen. Det öfriga framgår af af- 

bildningen. Dessa mastställningar hafva den fördelen 

framför de timrade ställningarna, att de ställa sig något 

billigare och äro luftigare, så att de ej så mycket skyla 

den i höjden växande fronten af byggnaden. 

Mastställningarna lära ej ha varit så länge i bruk i 

Tyskland. De användes sålunda första gången i Berlin 

vid uppförandet af »der Bank des Berliner Kassenvereins» 

och senare vid uppförande af midtelpartiet af »die tech- 

nische Hochschule» i Charlottenburg. Ställningarna vid 

denna senare byggnad hade jag tillfälle att taga del af, 

då jag vid ett tidigare besök, sommaren 1900, vistades i 

Berlin. Masterna placerades här så nära hvarandra som 

2,80 met., då tunga laster på omkring 7 ton skulle upp¬ 

fordras; äfvenså förenades hvarje yttre mast upptill med 

motsvarande inre mast medelst med tappar fästade tvär- 

Fig. 2. 

bjälkar, hvilka sedan i sin tur uppburo längdbjälkarne 

för traversens skenor. 

För att underlätta framförandet af de tyngre materi- 

elerna fanns framför ställningen en särskild lastbana, med 

hvars hjälp lasten höjdes upp till en 8 met. högt belä¬ 

gen plattform, hvarifrän den sedan medelst löpkranar för¬ 

des till ort och ställe, (fig. 2). 

Någon polisförordning med afseende å ställningarnas 

byggande behöfde man här ej tillämpa (antagligen på 

grund af byggnadens beskaffenhet af statsbyggnad), hvar- 

för man för de öfriga fasaderna, som hade en samman¬ 

lagd längd af 600 met., drog nytta af detta och upp¬ 

förde ställningar på enklaste vis, så att på yttersidan blott 

en vanlig spirställning uppfördes, hvilken allt efter arbe¬ 

tets framåtskridande påbyggdes, under det att på inner¬ 

sidan var anordnad en flyttbar ställning, hvilken flyttades 

från våning till våning (fig. 3). Byggnadsmaterielet fördes på 

innersidan upp med hissar och befordrades vidare medelst 

Decauville-banor, placerade dels på spirställningen och 

dels på den flyttbara ställningen. Dessa ställningar torde 

Från rådhusbyggnaden i Leipzig. 
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Fig. 4. 

Fig. 5. 

NO 

Från en bankbyggnad i Leipzig. 

vara bland de enklaste man gärna kan tänka sig för ett dy¬ 

likt hus, där fasaderna voro rätt mycket beklädda med 

naturlig sten. 

Timrade ställningar (se fig. 4) 

användas vid uppförandet af byggnader, som skola beklä¬ 

das med naturlig sten. 

Dessa ställningar såg jag förekomma vid några bygg- 

nadsplatser i Munchen. De uppföras vanligen med dubbla 

spirrader på yttersidan samt ‘enkla på innersidan eller 

också med enkla spirrader å ömse sidor af den under 

byggnad varande muren. Spirorna ställas i allmänhet på 

längsgående bjälkar, eller också nedsänkas de något i 

marken och ställas på stenplint eller dylikt. 

De yttre och inre spirraderna sammanhållas med 

hvarandra medelst kryss, hvarför spirorna i allmänhet 

böra placeras så, att de komma midt för de blifvande 

fönsteröppningarna, hvarigenom kryssen ej ligga till hin¬ 

der för murverket. Kryssen och bommarne sammanhål¬ 

las i allmänhet med spirorna medelst genomdragna bul¬ 

tar. För att undvika tapphål, infällningar o. d., som 

skadar virket och gör det mindre användbart till annat 

bruk, fastspikas på ifrågakommande ställen af virket bräd¬ 

lappar, i hvilka sedan de erforderliga hålen och inskärnin¬ 

garna göras, så att ställningsvirket blott skadas genom 

själfva spikhålen (fig. 5). 

Resan utsträckte jag ner till Rom och kom där i 

tillfälle att taga del af tvenne storartade byggnadsföretag, 

nämligen Justitiepalatset och Victor Emanuel-monumen- 

tet, af hvilka det förstnämnda troligen är det största 

byggnadsverk, som för närvarande är under uppförande i 

Europa. Byggnadsställningarna voro här enastående so¬ 

lida (ett förhållande som är mycket sällsynt i Italien), 

och ett kostbart arbete har här blifvit nedlagdt på att få 

ställningarna särskildt starka och ändamålsenliga. Som en 

del af byggnadspartierna voro af rätt ansenlig höjd, och 

de särskilda byggnadsmaterielerna voro mycket tunga, 

var det också nödvändigt att göra byggnads¬ 

ställningarna så stabila som möjligt. 

Hvar och en af ställningens ståndare 

var sammansatt af flere smäckra sparrar, 

2 — 4 st., hvilka hade en sektion af 4" X 4'' 

eller 4" X 5". Dessa sammanhöllos medelst 

Från rådhusbyggnaden i Leipzig. 



Från Justitiepalatsets nybyggnad i Rom. 

Fig. 6. 
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en ram af i" läkt, fastsatta på ett afstånd af 60 cm. 

från hvarandra på ståndaren, samt i hvardera ändan af 

hvarje skarfvad sparre medelst genomdragande af en 

skrufbult (hg. 6). Dubbla spirrader uppfördes å ömse sidor 

om den blifvande fasadmuren. För de olika ståndarnes 

sammanhållning sins emellan användes ej kryss utan längs- 

och tvärgående bommar. Dylika bomlag förekommo på 

hvar 4:de met., och på dessa uppfördes sedan en enklare 

ställning, som flyttades från bomlag till bomlag. 

För en del af byggnadsmaterielens uppfordring fun- 

nos ängtraverser. Öfverst på ställningen hade anbragts 

tvenne vattenreservoarer för murningsarbetet m. m. För 

trafiken å ställningen voro uppsatta flere enkla, smäckra 

järntrappor. Dessa ställningar hafva varit i bruk vid 

denna byggnad i snart io år, men torde nu de flesta 

Fig. 7. 

- 
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vara nedtagna, då byggnaden skall vara fullt färdig om 

två år. 

Invändigt såg jag i en del lokaler skjutbara bock¬ 

ställningar användas vid putsningsarbetet o. d. 

För endast tegelstenshus af enklare slag, där fasaden 

skall putsas, användas i allmänhet s. k. 

Spirstäliningar (se fig. 7), 

hvilka bestå af från barken befriade spiror (trädstammar), 

hvilka sinsemellan förbindas medelst rep eller annat 

(mestadels patenteradt) bindemedel, hvarigenom träet 

skyddas. 

Ställningarna byggas i allmänhet med enkel spirrad 

och placeras på ett afstånd af 3—-3,5 m. från byggna¬ 

den samt gifvas någon ringa lutning. Spirorna skarfvas 

medelst tåg, järnkrampor eller järnband. Några kryss- 

kolfningar förekomma i allmänhet ej, utan på hvar 4:de 

meters höjd fastsättas mellan spirorna längsförbindningar. 

Dessa bestå antingen af plank eller spiror. 

Af de många patenterade ställningsförbindningar, som 

i allmänhet förekomma, må här nämnas en del: 

Apels Geriistbinder består af en kedja, som lägges 

omkring de spiror, hvilka skola sammanbindas, hakas 

med en passande länk och tillspännes sedan medelst skruf- 

ven (fig. 8). 

Fig. 8. Fig. 11. 

gra 

Fig. g. Fiz. 10. 
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Killins Geriislverbinder, bestående af en kedja, för¬ 

sedd med en kombinerad krok, krampa och häf- 

stång. Medelst denna anordning kunna tvenne sig kor¬ 

sande stänger under hvilken vinkel som helst hopfästas, 

antingen en gång omslingra spirorna såsom i fig. g ut¬ 

visas, eller två gånger såsom i hg. io. Kedjan inhakas 

så kort som möjligt och spännes medelst krokens häfstång, 

hvarefter själfva fästandet sker genom inslagning af den i 

andra ändan af häfstången sittande krampan. 

En annan ställningshållare framställes å hg. 11. 

Denna kan användas både med rep eller kedja, och 

dess anordning torde framgå af afbildningarna. Förde¬ 

larna med dessa ställningshållare torde vara: dels skyddas 

virket, då man ej direkt behöfver spika fast träet, dels 

är det tidsbesparande och bekvämt. Dessa här uppräk¬ 

nade ställningshållare hafva äfven den fördelen framför 

äldre dylika, att de kunna användas till sammanbindning 

af såväl diagonala som parallelt löpande spiror eller 

plank. 

Stegställningar. 

Dessa ställningar användas i allmänhet vid målnings- 

och reparationsarbeten å fasader. 

I Miinchen äro dessa stegställningar rätt mycket i 

bruk, ofta uppsättas de därstädes på så sätt, att de luta 

mot fasaden, och stegpinnarna komma parallelt med fasad- 

lifvet. I sådant fall fästas på desamma horisontala stän¬ 

ger, på hvilka tvärreglarna sedan stöda o. s. v. 

Denna sorts stegställningar lära dock användas min¬ 

dre, så mycket mera däremot de i hg. 12 illustrerade. 

Dessa senare hafva stegarna lodrätt stående och så, 

att pinnarna komma vinkelrätt mot väggen. Stegarnas 

sidor sammanhållas, pinnarna oräknade, genom järnbultar. 

Stegarna hållas i sin upprätta ställning genom sär¬ 

skilda steghållare, hvilka med sin ena ända nå in till 

fönsteröppningen och där fasthållas af en skrufanordning 

(fig- 13)- 
F/g. 12. 

Fig. 13- 

Denna fästanordning består af ett järnrör med ,in¬ 

gängade skrufvar, hvilka kunna ut- och inskrufvas medelst 

muttrar. Skrufvarna äro försedda med dubbar i ändan 

för att få desamma att ligga bättre fast mot fönstersmygen. 

Stegarna placeras i allmänhet på ett afstånd från hvarandra 

af 3,5 m. och sammanhållas de sins emellan medelst tvärkryss 

och det förut omnämnda brädet framför fönstren. I en del 

fall lägges ställningsplankan på särskilda konsoler (hg. 

14), annars på stegpinnarna. Kryssens fästande samt 

Fig. 14. Fig. 15. 

stegarnas skarfning sker genom skrufbultars genomdra¬ 

gande. Stegställningarna hafva visat sig mycket praktiska 

och uttränga i viss mån de farliga hängställningarna. Dessa 

ställningar hafva äfven den fördelen, att de äro obetyd¬ 

ligt till hinder för trahken. 

Enligt af hrman J. Funch & Co. i Charlottenburg till 

mig lämnad uppgift lära dylika ställningar redan praktiskt 

blifvit använda till en höjd af 60 m. 

Rätt ofta kan man äfven få se utbyggda ställningar, 

eller som de i Tyskland kallas 

Flygande ställningar (Fliegende Geriiste, fig. 15). 

Dessa ställningar bildas af genom fönster eller andra 

muröppningar utstickande sparrar, som äro belastade eller 

fastgjorda på innersidan vid bjälklag, hvalf, ställningar 

eller dylikt, så att de blifva fullt orubbliga. Utvändigt 

beläggas de med plank och förses med bröstvärn. Dylika 

ställningar kunna äfven blifva mera komplicerade genom 

en påbyggnad på den utsträckta ställningen, då så erfor¬ 

dras. Dessa ställningar äro i allmänhet afsedda för min¬ 

dre reparationer o. d. å fasader. 

För samma slags arbeten användas äfven mången¬ 

städes s. k. 
2 
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Hängställnängar (.se fig. 16). 

De bestå af aflånga bryggor om 4-—5 m:s längd 

på tvärreglar, parallelt förbundna med hvarandra medelst 

bultar. Bryggans bredd är c:a 1 m. Stängernas under¬ 

kanter beklädas med bandjärn. Ramarna göras af reglar, 

som infällas i hvarandra och förses med vinkeljärn i 

hörnen. 

Ramarnas lodrätt stående ytterspjälor göras något 

längre än de inre och förses med vinkelsmiden, hvilka 

uppbära skyddsräcket. Hängseljärnet, som förbinder undre 

och öfre ramstycket med hvarandra, är upptill försedt 

med en kraftig järnkrok, vid hvilken linor fästas för att 

uppbära ställningen. Den undre, vågräta ramspjälan skju- 

tes äfven något framför ställningen mot husväggen för 

att hålla själfva ställningen från fasadlifvet. Upphäng- 

ningen af dessa ställningar sker medelst linor och block 

på sätt fig. 17 utvisar, äfven med på sned ställda bockar. 

Kan man få disponera öfre våningens fönster, bruka 

ställningarna ofta upphängas på ifrån fönstren utstickande 

bommar, som belastas på innersidan. Draglinan fästes 

vid ramen, och kunna arbetarne själfva härifrån ma¬ 

növrera ställningen. Under sådana hängande ställningar 

nppföras skyddstak, eller afstänges trottoaren till skydd 

för de på gatan gående. 

En annan sorts hängställning är den, som vi här 

kalla för Kruses patentställning, hvilken är tillräckligt 

känd, så att den ej här behöfver vidare beskrifvas. 

För att vi i Sverige skola kunna hafva någon nytta af 

de lärdomar, som vi hämta från andra länder med af- 

seende å förenkling och virkesbesparing vid byggnads¬ 

ställningars uppförande, är det nödvändigt att vår bygg 

nadsförordning ändras, och vore det därför önskligt, att, då 

det nu uppgöres förslag till byggnadsförordningens refor¬ 

mering i andra afseenden, äfven byggnadsställningarna af 

vederbörande ägnades uppmärksamhet. 

Stockholm den 4 Maj 1903. 

Edv. Blom. 

Rättelse. Genom förbiseende blefvo planscherna i föregående 

nummer orätt numrerade. Oberoende häraf fortsattes nu numreringen 

i rätt följd. 

* 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas t v. till Arkitekten T. A. Grut, 

Kungsholmstorg 2, Stockholm. (R. T. 70 70.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

INNEHÅLL. 

Dahlgrenska stiftelsen i Malmö. 

Svalgångsbyggnaderna i Örebro län. 

Regler för arkitekturtäflingar i Frankrike. 

Nyare byggnadsverk: Oscarskyrkan i Stockholm; Ebbagården. 

Studier i Tyskland och Österrike öfver ställningar för husbyggnaders 

uppförande. 





PL. 27. 

BYGGNADERNA N'J 21 OCH 23 VID BIRGER JARLSGATAN I STOCKHOLM. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 7 
Centvaltr., Sthlm. 



ARKITEKTUR 
OCH 

DEKORATIV KONST 
ORGAN FÖR 

Svenska Teknologföreningens Afd. för Husbyggnadskonst 

REDAKTÖR: ARKITEKT K. A. BERLIN 

Årgång 33 af Teknisk Tidskrift 

ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

NYBYGGNADERNA N:is 21 & 23 BIRGERJARLSGATAN. 

FAQADE ÅT LUTTERNSGATAN. 

HÄFT. 7. NOV. 7. 1903. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM. 



82 

[BYGGNADERNA N:is 21 & 23 BIRGERJARLSGATAN. PLANER. 

-—t—i-.i.-i-i—t : 4..-t. ..i r ? r r.. c j .r 
-*• -c-iL-c-p-C-r*‘ 

•—i—i—i—:—:—i-P—:..i. :—r r _r. y r 7 ? v r t-1.- 



B
Y

G
G

N
A

D
E

R
N

A
 

N
:i

s 
2

1
 

&
 

2
3
 

B
1R

G
E

R
JA

R
L

S
G

A
T

A
N

. 
D

E
T

A
L

JE
R
 

A
F
 

H
U

F
V

U
D

T
R

A
F

P
A

. 



84 

NYBYGGNADERNA N:is 21 & 23 BIRGERJARLS- 

GATAN. 

Byggnadskomplexet n:is 21 & 23 Birgerjarlsgatan är 

utfördt å det i två tomter styckade kvarteret Sparfven, 

begränsadt af Stureplan, Birgerjarlsgatan, Engelbrektsplan 

samt Norrlands- och Lutternsgatorna. Grosshandl. G. 

Carlberg äger den södra delen med adress 4 Lutterns- 

gatan eller 2 1 Birgerjarlsgatan samt byggmästarne Konrad 

Andersson och R. Edblom den norra med adress 23 

Birgerjarlsgatan. 

Botten- och delvis källarvåningarne äro i bägge 

egendomarna afsedda för affärsändamål. För att fylla 

eventuella behof af stora sammanhängande lokaler hafva 

skiljemurarna i största möjliga utsträckning genombrutits, 

hvarvid de minimala murpelarna såväl upptill som ned¬ 

till sammanbundits medelst omsorgsfullt konstruerade järn¬ 

bjälklag. 

I huset n:o 4 Lutternsgatan upptagas de fyra öfre 

etagen af bostadslägenheter om 8, 9 och 10 rum. Dessa 

äro i allmänhet ovanligt stora — medelarealen 40 kvm 

per eldstad. Byggherren har således här varit generös; 

sällsynt så länge allmänheten finner sig i att betala sin hyra 

per rum och icke, som önskligt vore, per kvadratyta. 

Detta är ett missförhållande, som gör det både förklar¬ 

ligt och förlåtligt, att den spekulerande byggmästarens 

hufvudintresse i vanliga fall är att i sina planer instufva 

så många små rum som möjligt. 

En sträfvan har varit att göra förrummet ljust, rym¬ 

ligt och framför allt vårdadt med afskildt kappfack och 

på så sätt komma ifrån den tråkiga tamburen, som ofta 

bjärt sticker af mot den vanligtvis pretentiösa trappupp¬ 

gången och de kringliggande utsirade rummen. Med 

tanke på att ej de hyrda rummen utan möblerna böra 

gifva bostadslägenheten dess karaktär, och för att här¬ 

jämte erhålla en neutral fond för de varierande hyres¬ 

gästernas möblemang, har ock i allmänhet all ornering 

af rummen undvikits. I stället har kostnad nedlagts på 

en del andra saker. Sålunda äro i salong, matsal, herr- 

och förrum parkettgolf inlagda och dörrarna utförda af 

mahogny. Toaletter med kallt och varmt vatten, bad¬ 

rum, tvenne vattenklosetter etc. finnas i hvarje lägenhet. 

I n:r 23 Birgerjarlsgatan har våningen 1 tr. upp 

inredts för Zanders medico-mekaniska gymnastik. Vånin- 

garne 2, 3 och 4 tr. upp upptagas af Clara Larssons 

hotell. Kring en större genom samtliga våningar gående 

hall, belyst dels medelst takdager dels från trappartiets 

stora fönster i fonden, äro resanderummen förelagda. 

Ansvarig byggmästare för hela byggnadskomplexet 

har Konrad Andersson varit. Grunden är utförd af 

Skånska Cementgjuteriet, stenbeklädnaden å fasaderna 

(Gottlands sandsten) af Ericsson & Kjellström samt in- 

nertrappor, salsspislar m. m. af Wester & Norgren. Bild¬ 

huggaren E. Hammarberg har utfört fasadernas putsorne- 

ring. Smidet är levereradt af Hj. Samuelsson, hissarna 

från Graham Brothers och Landén, rörledningar, toalett-, 

klosett- och badrumsinredningar från Axel Sjögren & C:o 

samt snickeriet från Sparreholms snickerifabrik. Yrkes- 

målningen har utförts af A. H. Brodén, dekorationsmål- 

ningen af Asplund, Vetterstrand och Gunnarsson. Be¬ 

räkningarna till järnkonstruktionerna äro uppgjorda af 

ingeniör Fr. Söderbergh och arkitekter hafva varit 

G. Hagström och F. Ekman. 

GUSTAF FLINTAS NYA VERKSTAD. 

Alldeles invid järnvägstationen i Hedemora har herr 

Gustaf Flinta åt sig uppfört en ny verkstad, så nära be¬ 

lägen, att resande vid tågets uppehåll väl hinna göra ett 

besök i det intressanta utställningsrummet. Herr Flinta 

är som bekant en god utöfvare af enkel, ren hemtreflig 

dalastil i möbler och inredningar. Såsom sådan har han 

länge verkat godt ej endast i sin egenskap af lärare i 

Backmanska slöjdskolan, utan äfven genom den stora af- 

sättning, hans välgjorda möbler erhållit och ständigt er¬ 

hålla. Många äro de stilfulla rumsinredningar eller tref- 

liga »hörnor», hvartill Arkitekt Wahlman uppgjort ritnin¬ 

gen och herr F. utfört arbetet. 

Verkstadsbyggnaden uppfördes förra året, och är ar¬ 

betet där nu i full gång. Det är ingen fabrik i egentlig 

mening, oaktadt vissa hjälpmaskiner gifvetvis måste använ¬ 

das för tids besparing; det är en verkstad, däri slöjden, 

handarbetet, har sin trefna hemvist och får utföra sina 

individuella verk. Byggnaden innehåller å ena gafveln ut¬ 

ställningsrummet och för öfrigt de stora arbetssalarna med 

sina läktare och materialrum. Sjelfva karaktären på den¬ 

samma har hållits så enkelt, men ändå upplifvande, som 

möjligt. Uti utställningsrummet äro t. ex. de stöttor, som 

bära läktaren, helt släta, endast på den plats, der vanli¬ 

gen kapitalet finnes, försedda med inskärningar efter gamla 

almogemotiv på färgad botten och i en mångfald mön¬ 

ster. Byggnaden är uppförd efter ritningar af arkitekt 

6’. Cronsiedt. 
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VILLA VID GEFLE. 

TVENNE VILLOR VID GEFLE. 

En idealisk »egna-hems-plats» finnes i Gefle södra 
villakvarter, kanske den bäst belägna af alla här i Sverige 
i förhållande till modersamhället. Förslag till ordnandet 
af gator och tomter uppgjordes förra året därtill af arki¬ 
tekt O. Hallman på anmodan af den person, hvilken in¬ 
köpt ett större område inom Gefle stads hank och stör 
strax på andra sidan ån från kyrkan räknadt, för indel¬ 
ning till egna hem. Fastställelse har äfven erhållits i en¬ 
lighet med detta förslag så att ej annat än mindre hus 
kunna ifrågakomma och därigenom ej heller något särskildt 
jobberi med tomterna. Redan äro 5 villor uppförda och 
flera under kalkylering. Här meddeles ritningarna till två 
af de färdiga, det ena är »Brittgården», och det andra 
är den lilla stuga, som först banade vägen för de öfriga. 

Den förra innehåller: på nedre botten, hall, herrum 
med toalettrum, arbetsrum med blomrum och veranda, 
förmak, sal med handkammare, serveringsrum, kök med 
erfordeliga utrymmen och kökskammare samt en hufvud- 
trappa och en städtrappa; i öfre våningen 7 sofrum med 
toalettrum till de flesta, badrum och bekvämligheter samt 
en hall med stor öfvertäckt altan och en öppen piskbal- 
kong; ofvanpå erfordeliga vindsutrymmen, torkvind o. d.; 

i källaren tvättstuga och bagarstuga, varukammare och nö¬ 
diga källareutrymmen. Byggnaden uppvärmes helt och 
hållet med varmvatten, men uti några af sofrummen och 
arbetsrummen äro kakelugnar insatta för hastig påräknad 
uppvärmning och för den trefna skymningsbrasan. 

Byggnadens hela längd är 23,37 och bredd 13,52 

samt höjd till taknocken 13 m. Nedre våningens höjd 
är 3,45 m. och öfre våningarna 3,2. Byggnaden, hvars 
karaktär något påminner om herrgården, är hållen i ljusa 
färger gula fält med hvita knutar och fönsterbågar, hvar- 
till det röda tegeltaket buret af den breda hvita frisen af 
fjäll är egnat att gifva åt byggnaden en ganska god por¬ 
tion kraft och allvar. Arbetets utförande har ledts af bygg¬ 
mästare N. P. Andersson i Gefle. 

Den andra byggnaden har mera karaktären af »stu¬ 
gan», där den ligger i sin lilla täppa med häckar och 
björkar, blommor och grönt, visserligen ännu rätt små 
och nysatta men lifliga och friska och redan starkt rotade 
och trifsamma. Stugan är röd med hvita knutar och fön¬ 
sterbågar samt tegeltak, hvarur de hvita skorstenarna med 
sina svarta smidesbeslag skjuta upp. 

På nedra botten komma vi först in på en glasveranda, 
innanför hvilken tamburen ligger, så in uti hallen, hvar¬ 
dagsrummet och »matvrån» allt uti samma rum, men dock 
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BRITTGÅRDEN I GEFLE. 

skiljt genom rummets form och byggnad. Här är hem¬ 

mets härd, stora spisen, brasan. Innanför detta allt i alla 

hafva herrn och frun hvar sitt rum på ena sidan och på 

den andra är köksafdelningen med städtrappan förlagd. 

Stora trappan förer nämligen från hallen upp i en öfre 

mindre hall, slöjdrummet, innanför hvilket de trenne sof- 

rummen och badrummet äro belägna. Invid mindre trap¬ 

pan ligger jungfrukammaren och stegen till torkvinden öf- 

verst. Källaren innehåller tvätt- och bagarstuga samt er- 

fordeliga källarutrymmen. 

Öfre våningen gjordes i plan något mindre än den 

andra för att få ett takfall till skydd för drag och kyla, 

ett försök, hvilket visat sig vara ganska praktiskt, oaktadt 

en i mångas ögon otrefligt hög bröstvärnhöjd erhölls; den 

är här 1,25 m. 

Hela byggnaden, som hvilar på betonmurar och är 

16,66 i längd och 9,00 i bredd uppfördes på entreprenad 

för en summa af 12,500 kronor komplett färdig. 

Ritningarna till dessa båda villor uppgjordes af ar¬ 

kitekt S. Cronstedt. 
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EN VILLA 1 SKÅNE. 

Vidstående projektioner visa en hvitputsad villa af 

murtegel med tak af rödt falstegel och källarvåning i grå- 

stensmur. Byggnadsplatsen är en löfträdsbevuxen sluttning 

ned mot det blåa hafvet. En sorlande bäck flyter i två 

grenar ned genom parken, i klykan mellan dem ligger 

huset med sin gårdsplan, till hvilken en stenbro kastar sig 

öfver. I bäcken lär finnas foreller. Nedanför loggian lig¬ 

ger en rosengård i terrasser och nedanför denna vid pla¬ 

gen blir sportplan för gamla och unga. Byggnadens läge 

på en sluttning mot norr, med approche från söder och 

utsikt åt norra sidan, har betingat dess planarrangement. 

Nödvändigheten att för en låg kostnad få in ett mycket 

stort utrymme har betingat den något ovanliga gruppe¬ 

ringen. 

Sverige är ett vidsträckt land. Byggnadstyperna bli 

därför mycket olikartade i dess olika delar. Vi skola söka 

visa en serie från Ystad till Haparanda af goda villor. 

Arkitekt för denna Skånevilla är 

Torben A. Gm t. 

* * 

INTERNATIONELLA PRISTÄFLINGAR. 

I Montevideo har utlysts en internationell pristäflan 

för erhållande af förslagsritningar till en parlamentsbygg¬ 

nad därsammastädes. 

Ritningarna, som skola åtföljas af beskrifning, mate¬ 

rial- och kostnadsberäkning, grundande sig på programmet 

åtföljande uppgifter angående de lokala material- och ar¬ 

betspriser, skola vara inlämnade i Montevideo den 15 april 

1904. Kostnaden får ej öfverstiga 700,000 piaster (om¬ 

kring 3,750,000 franc). 

Priserna äro: 6,000, 3,000 och 1,500 piaster (mot¬ 

svarande omkring 32,000, 16,000 och 8,000 franc). 

Lokalerna skola liksom i vårt riksdagshus grupperas 

omkring två stora sessionssalar, en för senaten och en 

för deputeradekammaren. 

Programmet kan läsas i franska tidskritten L’Archi- 

tecturs för 10 oktober 1903. 

* * 

Äfven på Cuba skall en internationell täflan med pris 

om sammanlagdt 25,000 francs, anordnas för erhållande 

af ritningar till en parlamentsbyggnad. (Se La Construc- 

tion möderne 26 sept. 1903). 
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TIDSKRIFTS-ÖFVERSIKT. 

Centralblatt der Bauverwaltung innehåller i N:r 69 

(den 29 Augusti 1903) och en del följande nummer till 

N:r 83 (17 Okt.) meddelanden med planer och fasader 

angående under byggnad varande domstolslokaler i Berlin. 

Skizzer till en guvernementsbyggnad för Johannisburg 

förekommer i The Builder 1 7 Okt. Det märkliga är sättet, 

hvarpå arkitekten, Mr. Halsey Ricardo, sökt att bereda 

rummen skugga utan användning af markiser, och därige¬ 

nom fått fram ett vackert fasadmotiv. 

Från arkitektmölet 1903 innehåller finska tidskriften Ar¬ 

kitektur Sept. 1903 en liflig och väl illustrerad skildring. 

Majnumret af samma tidskrift är likaledes ytterst läs- 

värdt dels genom ett resebref från Spanien af Valter 

Thomé och dels genom ett föredrag om Engelsk byggnads¬ 

konst af prof. Gust. Nyström, båda rikt illustrerade, och det 

senare så vidt jag vet det vidlyftigaste, som på svenska 

skrifvits i detta ämne. 

Författaren beklagar här, att Belchers Palladianska ar¬ 

beten, speciellt Institute of Chartred Accountants, fått 

kollossalt många dåliga efterapare, så att den Italienska 

palatsstilen börjar åter på ett olämpligt sätt under olämp¬ 

liga förhållanden imiteras. R. S. E. 

LITTERATURÖFVERSIKT. 

Tyskland är världens förnämsta bokutgifvande land, 

särskildt på vetenskapliga och tekniska områden. Vi hafva 

därför att därifrån emotse de förnämsta litterära bidragen 

i byggnadsteknik. 

Något, som en arkitekt ofta har godt af att hafva 

till hands, är exempelsamlingen på byggnader af samma 

slag som den, han just arbetar med. 

Det här i Sverige mest kända arbetet af detta slag 

är Klasens Grundrinvorbilder, en samling för sin tid rätt 

bra böcker, som dock nästan uteslutande voro utdrag ur 

tidskriftslitteraturen; med små anekdoter och en del andra 

onödigheter. Någon sammanfattning af de olika exemp¬ 

len saknades alldeles. Det kunde man väl ej gärna vänta, 

då en man gjort det hela. 

Af helt andra dimensioner och med ofantligt myc¬ 

ket större anspråk framträder Handbuch der Archilektur, 

ett ytterst vidlyftigt arbete, där hvarje del haft sin sär¬ 

skilda specialist som författare. 

Resultatet är tysk grundlighet i högsta potens. Det 

hela är för vidlyftigt för vanliga människor. (Arbetet 

finns på Riksbiblioteket). 

En medelväg går ett tredje arbete, som dessutom 

har den nu för tiden enorma förtjänsten att just vara 
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utkommet i en ny upplaga, nämligen Baukunde des Arclii- 

lecten, som utkommit i 7 oktavdelar (en åttonde är under 

utgifvande) således den ej heller för kortfattad. 

De första två delarna innehålla teknik, från och med 

murning t. o. m. ljusledningar och målning etc. och ha 

kanske mindre intresse för oss, då i detta fall likheten 

mellan Sverige och Tyskland är betydligt mindre, än då 

det gäller själfva de olika byggnadstypernas planarrange- 

menter och dylikt. 

Detta behandlas i de följande delarna, som innehålla 

dels historiska och dels generela program samt slutligen 

exempel på utförda byggnader från alla land, ehuru na¬ 

turligt nog mest från Tyskland. 

För att nämna en del af det stora materialet, före¬ 

kommer där Landtbruksbyggnader, Stallar, Slakthus, Mu¬ 

seer, Bibliotek, Kyrkor, Teatrar, Klubbhus, Badhus, Skol¬ 

hus, Akademier, Hoteller, Varumagasin, Växthus etc. Allt 

detta innehållet i 5 rikt illustrerade delar, hufvudsak- 

ligen med planer och genomskärningar men äfven med 

en del intressantare fasader. Hvarje byggnadsslag är 

författadt af tämligen oomtvistbara auktoriteter på områ¬ 

det. Briset för hvarje band är i allmänhet omkring 

10 kr. — 

Den femte delen af »Gebäudekunde», som snart 

skall utkomma, kommer väl bland annat att innehålla 

boningshuset, som redan i den äldre upplagan var sär¬ 

deles väl affattadt. 

Arbetet i sin helhet synes mig i högsta grad vara 

värdt fackmannens uppmärksamhet. 

R. S. E. 

* * 

ARKITEKTKONGRESSEN I MADRID I APRIL 1904. 

Kongl. Maj:t har i nåder förordnat professorn vid 

Kongl. Tekniska Högskolan arkitekt I. G. Clason och 

Förste Intendenten i Kongl. Öfverintendentsembetet ar¬ 

kitekt Carl Möller att med ett statsanslag för hvardera 

af 700 kr. representera svenska staten vid Sjette Inter¬ 

nationella Arkitektkongressen, som hålles i Madrid den 

6:te till den 13 April 1904. 

* * 
* 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas t v. till Arkitekten T. A. Grut, 

Kungsholmstorg 2, Stockholm. (R. T. 70 70.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18. Redaktionen. 

BOGEN OM EGNE HJEM 

af Ingeniör N. K. Bay. 

Alb. Cammermeyers forlag. Christiania 1903. Pris Kr. 2,50. 

Ett litet nätt häfte innehållande ritningar (vanligen 

2 planer, 2 fasader och en skärning) i skala 1 : 200 huf- 

vudsakligen till enfamiljehus af trä, med 2 till 8 rum 

och kök. — Ritningarna äro klart och väl utförda. 

Byggnaderna äro försedda med järnkaminer i stället för 

kakelugnar (ibland för värmeledning) och med för oss 

obrukliga klosettanordningar, men torde lätt nog kunna 

omarbetas för svenska behof. -—■ Prisuppgifterna äro 

åtskilligt understigande nuvarande Stockholmspriser. 

En svag sida hos somliga förslag är en planläggning 

som nödvändiggjort takfönster och dessutom ha exemplen 

på tvålägenhets arbetarebostäder helt onödigtvis gemen¬ 

sam förstuga, något som man ju här i Sverige betraktar 

som ett kardinalfel. I slutet innehåller boken några sport¬ 

stugor, rätt nätta och märkligt nog ej specifikt norska i 

formgifningen samt några rätt tråkiga skolhus, byggnader 

och ett kommunalhus. Allra sist komma en del möbler, 

som dock för svenskar har föga intresse utom möjligen 

ett förnuftigt bord. — Texten inskränker sig till korta 

antydningar och prisuppgifter. Det svenska arbete, som 

närmast skulle kunna motsvara ofvannämnda bok, är nog 

Rudblad, En bok om egnahem. Stockholm 1902. Chelius. 

Kr. 2.— men den innehåller dock rätt mycken text och 

tämligen detaljerade kostnadsförslag men hvad ritningarna 

beträffar torde den vara det norska arbetet underlägset. 

Att efterfrågan å dylika handböcker måtte vara stor 

kan man förstå, då ett särdeles hvad illustrationerna 

beträffar så obegripligt underhaltigt 'arbete som villa¬ 

byggnader och Egna hem af A. E. Lagerholm, kunnat 

utkomma i en andra upplaga. Fenomenet hedrar ej för¬ 

lagsfirman A. Bonniers sakförstånd, möjligen dess mer¬ 

kantila förmåga. Att här komma med någon kritik där- 

öfver är så mycket mindre nödvändigt, som jag redan 

en gång för kritiska anteckningar angående litteratur 

rörande trähus, T. T. Arkitektur och Dekorativ konst, 

sid. 90, 1902, ansett mig böra upptaga tidskriftens ut¬ 

rymme för att varna för detta pekorale. — 

Rudolf S. Enblom. 

INNEHÅLL. 

Nybyggnaderna Näs 21 & 23 Birgerjarlsgatan. 

Gustaf Flintas nya verkstad. 

Tvenne villor vid Gefle. 

En villa i Skåne. 

Internationella pristäflingar. 

Tidskriftsöfversikt. 

Litteraturöfversikt. 

Arkitektkongressen i Madrid i april 1904. 

Bogen om Egne Hjem. 

Två grafvårdar på Stockholms nya kyrkogård af professor Clason. 
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SEKTION. 

TVÅ^GRAFVÅRDAR PÅ STOCKHOLMS NYA KYRKOGÅRD AF PROFESSOR CLASON. 

Öfverste De Lavals grafvård restes år 1901. Mate¬ 

rialet är Gefle sandsten. Stenhuggarfirma har varit Eriks¬ 

son & Kjellström. Smidet är utfördt af smeden Samu¬ 

elsson. 

Biinzowska fa m iljeg raf v en utfördes 1898 å den s. k. 

Lindhagens kulle å Nya kyrkogården. 

Själfva gratkammaren, som till större delen är ut¬ 

sprängd i berget, har utom plats för minst 8 kistor äfven 

8 nischer för ask-urnor. Golfvet är af marmorplattor, 

väggarna klädda med kalksten, och hvalfkuporna utförda 

af ljust Skromberga tegel. 

Tillträde till grafkammaren lämnas dels genom upp 

lyftande af sarkofagens lock, som huggits i ett stycke ocb 

försetts med 6 grofva bronsringar, och dels genom ett 

manhål på sarkofagens ena sida. 

Öfverbyggnaden är utförd af fin gråröd Norrtelje-gra- 

nit och levererades af herr Bruno Ohlsson. Bronsfiguren 

framför den stora grafstenen är modellerad af Skulptören 

Teodor Lundberg och gjuten vid Förenade konstgjute- 

rierna. 

Hela kostnaden för grafbyggnaden uppgick till Kr. 

26 520,83. 
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PLAN AF MONUMENTET. PLAN AF GRAFKAMMAREN. 

BUNZOWSKA FAMILJEORAFVEN Å STOCKHOLMS NYA KYRKOGÅRD. 
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NYA POSTHUSET 1 STOCKHOLM. PORTAL AT BRYGGAREGATAN. 

NYA POSTHUSET I STOCKHOLM. PORTAL ÅT MÄSTERSAMUELSGATAN. 

Centraltr., Stblm. 
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NYA POSTHUSET I STOCKHOLM. CENTRALHALLEN. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST. 1903. HAFT. Centraltr., Sthlm. 
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ARKITEKTUR OCH DEK. KONST. HÄFT. 8. Centraltr., Sthlm. 
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NYA POSTHUSET I STOCKHOLM. HUFVUDPORTALEN. 

ARKITEKTUR OCH DEK. KONST 1903. HÄFT. 8. Centraltr., Sthlm. 



ARKITEKTUR 
OCH 

DEKORATIV KONST 
ORGAN FÖR 

Svenska Teknologföreningens Afd. för Husbyggnadskonst 
REDAKTÖR: ARKITEKT K. A. BERLIN 

Årgång 33 af Teknisk Tidskrift 

ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

STRÖDDA REFLEXIONER OCH FAKTA ANGÅENDE STOCKHOLMS NYA POSTHUS. 

Den 27 oktober detta år invigdes Stockholms Nya Post¬ 

hus. Yi återgifva i dag ett antal detaljfotografier där¬ 

ifrån jämte en orienterande plan. Reproducerbara pro- 

jektionsritningar och sektioner hafva icke stått att erhålla. 

Väderleken har varit något ogynnsam för fotografering, 

men vidstående bild från Centralplanen ger dock en fö¬ 

reställning om byggnadens verkan i gatuperspektiven. 

Denna verkan visar Ferdinand Bobergs genialitet. Af 

det ytterst ogynnsamma läget har han konstnärligt gjort 

det bästa möjliga. Byggnaden är på ett fyndigt sätt kom¬ 

ponerad för platsen. 

Det är icke hvardagsmat, Boberg serverar oss. Få arki¬ 

tekter förstå som han att ingjuta i sina verk den exquisa 

feststämningen af premiére, af uppfinning och diskret 

högtidsglädje. Det är angenämt och upplifvande att 

nalkas det nya posthuset. Den ståtliga, enkla massfördel¬ 

ningen och den delikata detaljbehandlingen göra det till 

en heder för såväl Stockholm som Boberg. Det är icke 

blott en heder, utan äfven en seger. En seger lika myc¬ 

ket för Boberg som för den unga svenska arkitekturen 

och dess märkesmän. Det är en seger för dem, som an¬ 

ordnade täflingen om posthuset anno 1898, och för dem, 

som då tillerkände Boberg första priset. 

Det är en liten skara framstående konstnärer, med 

Clason på ena flygeln och Boberg på den andra, som 

brutit igenom den kompakta majoritetens sköldmur af pas¬ 

siv dumhet och tom fulhet, och banat väg för en ny konst¬ 

närlig epok i Sverige, i det de återgifvit arkitekterna den 

ledande ställning bland konstnärerna, hvilken förverkades 

under det sekel af konstnärligt mörker, som följde den 

franska revolutionens såväl godt som ondt bortspolande 

syndaflod. Adertonhundratalet är i alla länder ett nytt 

elfvahundratal, barbariet, som blef följden af de gamla 

kulturvärdenas förstöring. Revolten, det napoleonska mi¬ 

litärarbetet, den därpå följande jesuitiska reaktionen, den 

andra nivelleringen och omplöjningen i seklets midt, den 

sedan följande industriella och merkantila nydaningen: 

allt var grofarbete, för vikligt och för tungt för att kunna 

lämna plats till konstens blomstergårdar. Ett sekel har 

åtgått för att popularisera kulturen och kultivera popu- 

lus, och det är naturvetenskapen, ingeniörkonsten och ka¬ 

pitalets organisering, som möjliggjort, att redan nu ett re¬ 

lativt stort mindretal af befolkningen besitter den väl¬ 

måga och bildningsgrad, der konst kan börja trifvas. Ti¬ 

digast, under seklets början, kom musiken, länge mänsk¬ 

lighetens mindre kostsamma surrogat för arkitektur, för 

rymdstorheternas materiella skönhetsdaning i rytm och 

klang. Sedan vaknade målarkonsten, i Paris, i England, 

HÄFT. 8. DEC. 5. 1903. CENTRAL TRYCKERI ET. STOCKHOLM. 
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öfverallt. Thorvaldsen skapade tidigt i Rom en egendom¬ 

lig, isolerad skulpturel blomstring, isländingens och det 

personliga snillets epos öfver antikens förgångna härlighet. 

Men den lifskraftiga skulpturen har kommit sent; som 

klängväxt på den nyfranska, herrliga arkitekturrenaissan- 

cen. Under barbariets tid voro bildkonsterna två artifi¬ 

ciella blommor, »måleri» och »skulptur». Nyrenaissancen 

har gjort dem till legio, i det konsten börjat växa och 

frodas öfverallt, där nivåns höjning gjort fruktbar mark af 

forna sump ar-. Bikonsterna flocka sig nu likt fagra blom¬ 

mor kring arkitekturens, den centrala, bärande konstens, 

helgedomar och härdar. Och arkitekterna äro genom den 

långvarigaste och grundligaste bildning, som staten gifver 

någon, satta i stånd att bära det ansvar, som hvilar på 

dem. Den nya arkitekturrenaissancen har i olika delar 

af ■ världen bildat blomstringscentra med olika kynne: 

i Österrike, i Amerika, i Tyskland, i Frankrike, i Eng¬ 

land, kvalitativt högst kanske i vårt lilla broderland Dan¬ 

mark, der nationell, på italiensk grund fotad byggnads¬ 

konst, skulptur; måleri och dekorativ konst nått en för 

tillfället oupphunnen förfining, beroende dels på resourcer- 

nas begränsning och koncentrering, dels på publikens 

höga bildning och intresse, dels på en stab af intelligenta, 

präktiga konstnärer. 

Äfven hos oss i Sverige har åtskilligt gjorts. Den 

unga svenska byggnadskonsten är stor nog att redan hafva 

två flyglar, hvilka dock i hufvudsak vilja och verka det¬ 

samma, med olika temperament. Den ena flygeln 

söker att på häfdvunnet språk grammatikaliskt riktigt 

uttala de nya, starka och originella tankarne, att konti¬ 

nuerligt bygga vidare på ärofull, gammal grund. Det är 

otacksamt, ty »den bildade allmänheten» älskar omvexling 

och ser nog de gamla orden men ej så lätt de originella 

tankarne. Ett exempel härpå är byggnaden Skeppsbron 

20, en af de ståtligaste och personligaste byggnadsskapelser 

i Stockholm sedan Tessins dagar. — Den andra flygeln, 

söker att för de nya tankarne skapa en ny grammatik, en ny 

stafning, att konstruera ett nytt formspråk. Det är visser¬ 

ligen mera i ögonen fallande. Men att äfven denna väg kan 

vara otacksam, synes af »den bildade allmänhetens» brist 

på förstående af t. ex. Bobergs verk. 

Posthusets fasader hafva som nämdt kommit till stånd 

genom täfling. Utgången bildar en välgörande kontrast 

emot resultaten af en del andra svenska täflingar, der pris- 

domarena af principskäl tvingats att aflifva de bästa upp¬ 

slagen på grund af otillräcklig genomarbetning. Ehuru 

vi måste respektera såsom den enda korrekta ståndpunk¬ 

ten, att juryn bör hålla sig strängt till programmet och 
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förslaget, — det enda möjliga sättet att undvika godtycke 

och förvecklingar — så måste vi dock beklaga, det all¬ 

mänheten blifvit lidande på, att det ej varit möjligt att 

till utförande rädda en del goda uppslag och möjligheter, 

som gått förlorade. Östermalms folkskola, denna ryslig¬ 

het på en plats, värdig något bättre, den nya Oscarskyr- 

kan, den blifvande kyrkan på Söder, resultatet af täflingen 

om Göteborgs konstslöjdmuseum och konstföreningens 

skola, m. fl. fall, böra mana de täflande att söka tidigt 

genomarbeta sina program, och jurymännen att, då ska¬ 

dan är skedd, genom ett energiskt ingripande, på ett el¬ 

ler annat sätt, t. ex. genom stora extra pris, inköp eller 

eventuellt förord för beställning, tillförsäkra allmänheten de 

bästa möjliga resultat. Täflingarne om Biinzowska huset, 

Johannes kyrka, m. fl. äro exempel på, att verkligt öfver- 

lägsna förslag trots differenser från programmet kunna 

räddas, till fromma för alla parter. 

Ett lysande exempel på, huru ett täflingsförslag bör 

utarbetas och genomföras, är Bobergs vid fasadtäflingen 

om Stockholms nya Posthus inlämnade förslag. Under¬ 

tecknad, som haft glädjen att under den treårsperiod — 

juli 1898 till juli 1901 — då ritningarne till posthuset 

utarbetades, under Bobergs tillsyn förestå statens ritkon¬ 

tor för denna byggnad, och att genom sitt ritstift se pas¬ 

sera hvarje sten däri, från sockeln till tornspetsen, kan 

bättre än någon annan uppskatta det säkra, målmedvetna 

sätt, hvarpå originalförslaget var koncipieradt och genom¬ 

tänkt. Ritkontorets uppgift blef hufvudsakligen att utföra 

redan i täflingsförslaget mogna och tydligt angifna detal¬ 

jer. De jämkningar, som af ritkontoret gjordes, inskränkte 

sig till ett konsekvent borttagande af alla vertikala järn¬ 

stöd och deras ersättande med stenpelare samt genomfö¬ 

rande af hvalfsystem och bågar i centralhallen och alla 

trapporna i stället för stickhvalf och järnbalkar. Specielt 

intressant var den femskeppiga centralhallens hvalf- och 

contrefortsystem med de stora spännvidderna och den ringa 

höjd, som det ofvanför liggande arkivet betingade. Fär¬ 

digt besitter posthuset faktiskt från berget till vinden, i 

hvarje ytter- och innermur, den solida gedigenhet, som det 

visar i fasaderna. Som ett kuriosum kan nämnas, att un¬ 

der hela byggnadstiden ej en sten blef felhuggen eller 

felritad. Sandstensblockens stensnitt färdighöggos i Skåne, 

och hvarje block passade vid sin ankomst exakt på sin 

plats. Förtjänsten häraf, tillkommer i hög grad stenleve- 

rantörftrman C. Wienberg och dess sällsynt dugliga chef, 

Ingeniör Larsen. 

Marken var lös lera öfver ett rätt ojämnt gråstensberg. 

Hela grunden byggdes i betonhvalf och pelare på pallspräng- 
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ning. Sockeln är af röd Norrteljegranit, fasaderna af Öf- 

vedklosters röda sandsten och Höganäs tegel, särskildt för 

ändamålet efter omsorgsfulla experiment bestäldt och till- 

verkadt. På gårdarne förekommer billigare tegel samt 

Ölands kalksten. 

Orneringen färdighöggs till större delen efter blockens 

insättände i muren. Hos den stora allmänheten har 

den tillvunnit sig liflig beundran. Säkert är, att den 

besitter stora skönhetsvärden och mästerliga partier. Den 

är festlig i sin sprudlande, lekande mångfald och ständiga, 

konstnärliga variation. Placerad på lämplig höjd, person¬ 

ligt frisk och specifikt »Bobergsk», målmedveten och konse¬ 

kvent, hör den till hufvudstadens bästa prydnader. Och 

likväl anse vi, att den är Posthusets minst starka sida. 

Den kunde utan men hafva varit mera storvulen och mo¬ 

numental, och mera studerad i ritning. Den verkar kan¬ 

ske mera modellerad i lera än huggen i sandsten, håll¬ 

ningen är väl naturalistisk. Speciellt det ornerade bandet 

under bottenvåningens stora fönster verkar trasigt och för¬ 

svagande — så mycket vackrare är dess fortsättning på 

hörntornen. Hufvudportalen med sitt djupa, mäktiga hvalf 

och sina rika guirlander är förträfflig. Mindre väl för¬ 

stå vi uppställningen af midtelpartiet därofvanför, eller 

guirlandkartoucherna på hörntornen. — Tallbarrs- och 

tallkottsmotiven äro flerestädes vackert använda. Motivet 

är ju nationellt, men tarfvar nog bredare stilisering. 

I alla händelser blir i ornamentik rytmen hufvudsaken, 

motivet endast ett medel. »Nationella» motiv äro icke 

nog att göra nationell konst, och stiliserade palmkvistar 

och sydfrukter kunna vara mera svenska än tallkottar 

au naturel. Detta icke som kritik mot posthusets deli¬ 

kata ornering — men väl mot de dåliga efterapningar, 

som redan flerestädes börjat grassera. 

Bobergs genialitet visar sig vackrast i de stora dra¬ 

gen, i massfördelningen, i bottenvåningens hvalfmotiv, i 

fasadens lugna, burna pilasterdelning. Intressant är att 

se, huru olika exempelvis byggnaderna i kvarteret Rosen¬ 

bad och Posthuset nästan samtidigt af Boberg kompone¬ 

rats för sina platser. Det luftiga, rika spel af dagrar, 

skuggor, tinnar, kulor och spetsverk, som från Norrbro 

sedt kröner den lugna, stolta Rosenbadskomplexen, är 

för denna plats lika utsökt välgörande som posthusmas¬ 

sorna för Vasagatan. Rosenbadtornen gifva oss något af 

den vederkvickande, monumentala rikedom, med hvilken 

Notre-Dame och Tour Saint Jacques välsigna parisarne, och 

som ingen af våra kyrkor kan skänka oss. För den 

glädje, som Boberg sålunda trotsigt, liksom på lek, gifvit 

oss i Rosenbadhuset, bringa vi, som fått det gratis, Bo¬ 

berg vårt varma tack. Måtte försynen snart skänka oss 

liknande skönheter hos byggnader af den art, där sådant 

med organisk rätt hör hemma. 

Posthusets torn, ehuru relativt billigt, gör i gatuper¬ 

spektivet en ojämförligt mycket ståtligare verkan än de 

medtäflande förslagens gaflar och tinnar. Det är sådana 

grepp, som känneteckna det arkitektoniska snillet. I de¬ 

taljer är det kanske relativt mindre lyckligt än Rosenbad¬ 

tornen, men dess totalverkan är förträfflig. 

Särdeles vackra och originella äro de späda band¬ 

motiv och flätverk, som pryda posthusets bottenvåning. 

De glädja genom uppfinningsrikedom och grace och äro 
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en betydande insats i modern ornamentik. Pelarmotivet 

mellan de stora fönstren verkar med sina nischer och 

springor något tillfälligt, men fyndigt och medvetet. Ka¬ 

pitelkonsolen är mera burlesk än graciös. Men Bobergs 

formgifning håller alltid väl tillsammans. 

I interiören är det hufvudsakligen vestibulen, central¬ 

hallen och styrelserummet, som äga intresse. Hallens 

pelare och hvalf äro fast och vackert formade, en mön¬ 

stergill lösning af det konstruktiva, strängt begränsade 

problemet, där höjdmåtten voro till sitt maximum gifna. 

Den naturliga och den konstgjorda belysningen äro för¬ 

träffliga. Färgskalan och orneringen å väggar och hvalf 

äro delikata och luftiga. Minst lyckade äro träarbetena, 

som dock skulle kunnat räddas genom en blågrön bets- 

ning i stället för det råa gulbruna. Hallens fondparti 

öfver klockan lämnar ett förträffligt fält för en monumen¬ 

tal väggmålning. 

Styrelserummet två trappor upp har ett originelt gips¬ 

tak, som tyvärr vid fotograferingen gått för tidskriften 

förloradt. Färgvalet i en del lokaler, trappor och korri¬ 

dorer är delvis förvånande: kalla, tunna, färgsammansätt¬ 

ningar af giftig verkan. Gårdarne äro däremot vackra 

och trefliga, visande solida material och konstruktiva 

detaljer. Hallens contrefortpartier äro en prydnad för 

kringliggande publika passager och väl värda den ringa 

kostnad, det vållat att göra dem gedigna. Samtliga lokaler 

äro rymliga och ändamålsenliga, trots tomtens knappa 

utrymme. Skada blott, att utrymmet icke från början tillät 

att anordna en monumentalare anlagd centralgård med vackra 

ingångar till de olika af delningarna. Sådana gårdar behöfva 

vi i Stockholm. 

En framstående och fin Stockholmskritiker har klan¬ 

drat Bobergs metod att hålla detaljskalan genomgående 

liten, att komponera i massfördelningen för »fjärrsyn» 

och i detaljbildningen för »närsyn», men ej för mellan- 

distanserna. Denna anmärkning skulle jag vilja tillbaka¬ 

visa, ty den träffar just det bobergska hos Boberg, det, 

som vi bedja Försynen bevara hos honom och bevara 

oss för hos hans efterapare. Det är Bobergs små, skarpa 

detaljer, som gör den raffinerade storhetseffekten i hans 

verk, och som på alla afstånd låta hans intressanta mass- 
gruppering ostörd komma till sin rätt. Men varningen 

gäller andra. Hos Bobergs själlösa epigoner är den lilla, 

tunna skalan gräsligt futtig och triviel. Bobergs konst 

är för originel, personlig och känslig för att duga till 

förebild för dem, som se bokstafven, men icke andan. 

Samma kritiker har nyligen formulerat följande klas¬ 

siska sentens: y>De?i arkitektur., som tiden ej förskönar, är 

dödfödd.-» Måtte himlen hos våra arkitekter, och hos 

våra byggherrar, göra lefvande denna sats. Den väger 

på ett förträffligt sätt posthusets stora förtjänster och små 

fel. Dess varma sandsten mörknar och skiftar och kom¬ 

mer snart att väl sammansmälta i ton med teglets skrof- 

liga, härliga klang och kopparrännornas färgprakt. Men 

hvad tid och slynglar komma att fördärfva af orneringen, 

det är dömdt. 

Fast konsekvens, säker målmedvetenhet i val af form 

och material, oförskräckt vilja att fullfölja en tanke i 

dess konsekvenser, att icke stanna halfvägs — dessa äro 
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några af Bobergs characteristica. Klara tankar, klara 

besked, smidig organisationsförmåga och godt val af med¬ 

hjälpare sätta honom i stånd att i minsta detalj person¬ 

ligen prägla sina arbeten. 'Friskt ungdomlig i sin skapare¬ 

glädje, fri från den farliga arten af själfkritik, modernt 

känslig för de matematiska skönhetsvärdena i rörelse, form 

och rytm, musikalisk i sina instinkter, är Boberg den 

möderne virtuosen bland nu lefvande nordiska arkitekter. 

De flesta af hans arbeten framkalla hos betraktaren en 

halfmedveten ljudförnimmelse. Formgifningen är mättad 

af matematiskt lif, dess olika element synas vibrera af 

fjättrad kraftutveckling — kraftkonflikt i jämviktsläge, ett 

accentueradt spel mellan krafter och motkrafter, mellan 

stöd och belastning, kontrasten mellan öppning och mur, 

mellan lugnyta och ornering — dessa äro några af Bobergs 

hemligheter. Han förmår att konstnärligt njuta af skön¬ 

hetsvärden lika väl på cirkus som på koncert. 

Inbördes af olika kynne och temperament äro mär¬ 

kesmännen inom genombrottsgenerationen, t. ex. Clason 

och Boberg, utprägladt och i lika hög grad svenska. De 

kontrastera samtliga i sina verk gentemot de utländska, 

speciellt de danska kollegerna t. ex. Nyrop, Storck, Holm, 

Martin Borch o. s. v. Öfverlägsna i bildningens mång¬ 

sidighet sakna vi likväl hos oss gemensamhetsmärket, 

den enkla, tiohjärtade fackmässighet och materialkänsliga 

grundlighet i tekniken, som skapar danskarnes fina, omed¬ 

vetna detaljskönhet. Vi svenskar äro ibland för lärda, 

ibland för eleganta, stundom för dilettantmässigt lättsinniga 

i vårt arbete. Vi hafva ännu icke tillräcklig kärlek och 

vördnad för materialen, vi rita och forma för själfsvåldigt, 

för litet ödmjukt och enhetligt. Vår student- och ingeni- 

örsexamen borde icke hindra oss att vara yrkesmän i 

materialkännedom, och våra akademistudier borde ej för¬ 

förleda oss att rita krumelurer i stället för att mejsla i 

sten. Må det yngsta släktet hos oss, beundrande och 

tacksamma mot våra inhemska läromästare, sträfva vidare 

i deras anda. Och utan att låna från danskarne kunna vi 

hos dem lära sättet att blifva sig själf i flärdlös yrkes- 

glädje. Fram med material och verktyg, fram med våra 

gamla färger och mönster från stuga och slott. Låtom oss 

fördjupa oss i våra gamla, goda byggnadsminnen. Den stad, 

som äger Skansen, Riddarhuset och Slottet och varit hemvist 

för jean de la Vallée och Tessinarne, bör ej vandaliseras 

af klåpare och dilettanter. Ut på byggena, ut i grän¬ 

derna, ut från ritbord och skolbänkar, det är, hvad som 

behöfves. 

Som bekant berörde täflingen om posthuset hufvud- 

sakligen fasaderna. Planerna förelågo redan utarbetade 

af intendenten professor Dahl, som efter studieresor på 

desamma nedlagt ett betydande arbete och väl tillgodo¬ 

gjort tomtens knappa utrymme. För utvidgning vid behof 

återstår den östra tomtremsan utefter Clara Norra Kyr¬ 

kogata. 
Ledningen af det stora byggnadsföretaget har inne¬ 

hafts af en tremannakomitcj bestående af Ofverdnektör 

H. Björklund, ordförande, Intendenten Professor Dahl, öfver- 

kontrollant, och Arkitekt Boberg. Ritkontoret förestods af 

undertecknad, och som ritbiträden voro successive anställda 

byggnadsingeniörerna Norén, Nyberg, Anderberg, Lund¬ 

berg och Landevall, af hvilka den förstnämnde under 
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arbetets gång avancerade till underkontrollant. Beton- 

grundskonstruktion, balkberäkningar och hållfasthetskalky- 

ler verkställdes på ritkontoret af civilingeniörerna Victorin 

och Holmgren under ledning och kontroll af Major P. 

A. Lindahl. Modellör har varit herr Bruce, stenhuggareför¬ 

man herr Vessén. 

Hufvudentreprenör och byggmästare har varit herr 

Albert Andersson. 

Grundläggningsarbetet jämte källarmurarnes uppfö¬ 

rande har verkställts af Aktiebolaget Skånska Cement- 

gjuteriet. 

Teglet till gatufacaderna är levereradt af Höganäs 

Stenkolsaktiebolag. 

Öfrigt tegel är levereradt dels af Hillevikens tegel¬ 

bruk, dels af Haga Aktiebolags tegelbruk. 

Granitsockeln levererades af ingeniör Bruno Olsson. 

Fagadernas sandstens- och kalkstensbeklädnad är leve¬ 

rerad och utförd af C. Wienbergs stenhuggerier. 

Marmorpelarne i centralhallen och marmorbekläd¬ 

naden i vestibulen är levererad och utförd af Grafversfors 

Stenhuggeri och sliperi. 

Gas- (för lackning), vatten- och afloppsledningarna 

äro konstruerade af Ingeniör J. Berlien och anlagda af 

firman P. A. Sjögren. Angpanne- och värmeanläggningen 

är konstruerad af Ingeniör H. Theorell och utförd af 

Göteborgs mekaniska verkstad. 

Elektriska belysningsanläggningen är konstruerad af 

Elektriska Pröfningsanstalten (Holmgren och Rossander). 

samt utförd af Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 

Hissarne äro konstruerade af Ingeniör J. L. Hager- 

man och anläggningen utförd af firman Graham Brothers. 

* * 
V 

Det är icke blott vi arkitekter, som behöfva blifva 

mera grundliga i vårt arbete. Det är i synnerhet våra bygg¬ 

mästare och verkmästare. Sedan gesäll- och mästaiprofven 

afskaffades, har bvggnadshandtverket råkal i förfall. Gé- 

schäftsmakare och daglönare handhafva nu ofta hufvud- 

stadens husbyggen som entreprenörer och handtverkare. 

Visserligen fordras s. k. byggnadsrättigheter för att utöfvä 

byggnadsverksamhet. Men denna kontroll är icke till¬ 

räcklig för att alstra ett verkligt fackmässigt byggnads- 

handtverk. I Danmark existera fortfarande gesäll- och 

mästarprof, och t. o. m. arkitekterna hafva ofta före sitt 

inträde vid konstakademien, under sina praktiska studier, 

aflagt gesällprof som murare eller timrare. Ilandtverkeis 

höjande är villkoret för en verklig arkitekturblomslring. 

Stenhuggeriarbetet och murverket i Nya Posthuset är ett 

vackert prof på, hvilken fulländning dessa grenar redan 

nått, och ett löfte för framtiden. 

Torben A. Gr ut. 

HÖRNPORTAL. 
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TYSK NUTIDA STADSANLÄGQNINGSKONST. 

Studier från utställningen i Dresden. 

Föredrag af arkitekt P. Hallman. 

Ce till höger och vänster å denna sida. Såsom dessa 

^ planer (Fig. 3 och 5) visa, gör man nu för tiden gatu- 

anordningar »mit Bewusstsein» i Tyskland. 

De båda gatuplanerna äro typiska för stadsanlägg- 

ningarna, så som man kunde uppfatta dem på den i dagarna 

afslutade stadsbyggnadsutställningen i Dresden, där flertalet 

af de större tyska städerna exponerade sina framsteg un¬ 

der de sista åren. Dessa gator äro beslutade att anläggas 

i Miinchen, där man, som det tycktes, öfvergifvit kompro- 

missandet mellan det schematiskt torra och nutidsbegreppen 

i stadsplanerandet. Man är icke så rädd som hos oss att 

göra en praktisk anläggning äfven vacker. Granska vi 

närmare dessa gator, finna vi, rörande den venstra bilden, 

att gatan föres fram i mjuka böjningar, med ett och an¬ 

nat framsprång. Se vi uppifrån och nedåt, möter oss, när 

vi passerat en tvärgata, en liten öppen plats, där hufvud- 

gatan förskjuter sig något åt höger, så att fondpartier er¬ 

hållas, utan att trafiken egentligen rubbas; riktningsförän¬ 

dringen borde kanske dock ej varit så hastig, men den 

goda afsikten att åstadkomma en estetisk behandling af 

gatan är beaktansvärd. Gå vi vidare nedåt, gör gatan en 

svag böjning, samtidigt som den så småningom ökar i bredd 

för att sedan åter sammandraga sig till minimibredden, 

hvarefter den behärskas af en monumental byggnad som 

fond. Invid denna byggnad äro två mindre öppna platser 

för att gifva densamma en värdig omgifning. En arlcad 

å byggnaden, där den ligger invid gatan, bidrager att 

ordna gångtrafiken. A den ena af platserna är tänkt ett 

triumfportmotiv, som tillika med byggnaden blir fondparti 

för gatans öfre del, sedd nedåt. Gatan är i detta nedre 

parti delvis försedd med förgårdar, hvilket ej var fallet i 

det öfre; den slutar i en öppen plats, antagligen af 

äldre datum, att döma af platsens form. De inkommande 

tvärgatorna visa äfven små variationer. 

Vi hafva alltså här en gata, som i hufvudsak visar 

oss, huru en dylik anläggning efter nutida åsikter bör 

göras, och det kan ej vara annat än glädjande att se, att 

dessa åsikter nu slagit så djupa rötter, att en storstad med 

flit och efter många års studier och öfvervägande beslutat 

sig för att omsätta den i praktiken. (Stadsplanetäflingen 
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tiska behof, som i vårt land knappast kommit längre än 
till resonnemangens stadium och redan där fastnat i stöpet 
i en del af våra samhällen. Vidare hafva vi att lära, att 
kompromissandets tid kanske snart är ute, denna slitnings- 
tid mellan de föråldrade åsikterna och de nutida, hvilken 
nästan kan få en att tappa modet, när man söker göra 
någonting vid sidan af det gamla vanliga. Otaliga gånger 
måste man vid behandlingen af stadsplaneförslag i våra 
städer dagtinga med sitt samvete för att åtminstone få en 
smula estetik med på ett hörn in i planerandet och vi 
arkitekter knyta nog en och annan gång handen i fickan 
i förtviflan, alstrad af att man ej förstår oss, men nu hafva 
vi åtminstone förebilder, som kunna hjälpa oss i våra an¬ 
strängningar och vi tro nog, att det ej dröjer så länge, 
förr än äfven våra stadsbor skola komma att förstå oss, 
om vi ej gå till några öfverdrifter men klart och ogene- 
radt framlägga våra förslag. Utställningen i Dresden blir 
en tid framåt det faktum, som vi komma att peka på 

i Mtinchen torde vara i godt minne.) Vi finna trafik¬ 
frågan väl löst och den konstnärliga behandlingen indi¬ 
viduell, intressant, lärorik, och utförbar, det senare särskildt 
af nytta för oss, som slafvat så många år under schablon¬ 
regementet med dess triviala konstfattigdom. 

Se vi sedan på gatubilden till höger, finna vi unge¬ 
fär detsamma, nämligen att omväxlingen kunnat paras med 
de prosaiska behofven. I elegant båglinje föres den fram 
och med god detaljbehandling. Vi böra särskildt obser¬ 
vera det ställe, där den gör en större utvidgning, för att 
man må kunna uppställa, ostörda af den egentliga trafiken, 
några mindre monument eller dylikt till gatans prydande. 
När den sedan smalnar igen till sin normala bredd, er- 
hålles ett godt tillfälle att med en väl arkitektoniskt be¬ 
handlad hörnbyggnad göra ett lämpligt fondparti och af- 
brott i väggbehandlingen. — Ungefär som jag i korthet sökt 
antyda, arbetar man nu med gatuanordningarna i de nästan 
öfverallt förekommande stadsutvidgningarna i Tyskland, och 
visar detta, att de moderna stadsestetiska åsikterna slagit 
igenom och ej längre äro framhållna endast i föredrag 
och diskussioner utan äfven i verkligheten, sålunda vitt¬ 
nande om en vakenhet och en blick för en stads este- 
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Fig. 8. 

och ju mer den blir känd, dess större terräng vinna med 
sannolikhet våra idéer och — när Stockholm en gång skall 
utvidgas hafva kanske åsikterna hunnit mogna äfven här. 

Sedan jag förutskickat detta och valt ett par tydliga 
exempel för att sätta oss in i den rätta stämningen -—- 
ett stadsplanerande är ej endast ett ritarbete, det är ju 
äfven en stämningsfråga — vill jag litet beröra de pla¬ 
ner, som exponerades, för att kunna gifva en inblick i denna 
del af det kollosala arbetsfält, som heter ordnandet af en 
stad, och som så expressivt åskådliggjordes på nämnda 
utställning. 

Börja vi så med några större arbeten för att sedan 
omnämna några detaljer, är bäst först välja staden Dresden 
själf. (Fig 4) Den har under senare åren utvecklats betydligt 
och delvis på ett sätt värdt att efterföljas. En stad består ju 
ej af gator och torg endast utan väl äfven, och detta vik¬ 
tigast, af byggnader, bostäder och annat. Dresdens bygg- 
nadsanordningar äro i de nyaste delarna säregna, gatorna 
äro det däremot ej. Regel är att hus skola uppföras fri¬ 
stående i kvarteren och har denna regel tillämpats i sådan Fig. 7. 
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Fig. 9. 

utsträckning att väl få om ens någon europeisk stad kan 

uppvisa motstycke (Jämf. planen). De hygieniska förde¬ 

larna häraf äro påtagliga och trefnaden i bostäderna blir 

ju afundsvärd. Gör en jämförelse med vår Vasastad eller 

i tankarna med ett fullbygdt Ladugårdsgärde, bygdt tefter 

den här gudnås allt för väl kända sammangyttringsmeto- 

den, och vi förstå lätt skillnaden mellan Dresdens bygg¬ 

nadssätt och vårt och beklaga, att vi, som lefva under 

ogynnsammare klimatiska förhållanden, ej vågat göra våra 

bostäder lika inbjudande, vågat för en falsk uppfattning 

af hvad som är behof och icke behof. På Dresdener- 

kartan böra vi ock observera den stora yta staden har 

att sundt utbreda sig öfver. En utkant af Dresden ser 

ut som Fig. 6 visar. 

Se vi vidare på en stor tysk stads plan, exempelvis 

Hamburgs, finna vi ett ganska intressant gatuhufvudnät. 

Det liknar nästan en spindelväf med strålar från centrum, 

gamla staden, ut mot landet, det hela dock tämligen 

oregelbundet. En särskild karta utställdes visande gatu¬ 

nätet (fig. 7). Äfven här är att beakta områdets storlek, 

och visar nogsamt bebyggandet, att vasastadsmaner ej äro 

gällande där samt att behandlingen af det hela är äfven 

ur trafiksynpunkt synnerligen godt, intet fyrkantschema å 

la de svenska städerna. 

Studera vi sedan Miinchens plan, den i hvilken de 

båda förstnämnda gatorna äro med, finna vi äfven här, att 

man ej varit njugg på arealer, öfver hvilka staden lugnt 

kan växa ut. Den gamla, första stadens yta är nu mera 

endast en bråkdel af det helas (Fig. 8.); likaså med Kiel, 

hvars utvidgningsplan väl kommer att räknas som en af 

de bästa nutiden åstadkommit (Fig 9.) Vid ett ytligt be¬ 

traktande af denna senare förefaller den kanske litet egen¬ 

domlig men, om den studeras närmare, ser man snart ord¬ 

ningen och redan i densamma parad med fri behandling 

efter terrängen och mångenstädes arkitektonisk elegans. För- 

Fig. 11. 

fattaren är Geheime Baurath Stubben, en af de sansade 

förgångsmännen på detta område. Planen visar, enligt hvad 

Stubben själf säger, »sträfvandet att med möjligast bästa 

anslutning till den redan byggda staden anordna genom¬ 

gående trafiklinjer i stort antal med talrika planteringar 

och »baukunstlerische Motive» inlagda i gatunätet». 

Två utvidgningsplaner, äfven synnerligen väl lämpade 

efter terrängens beskaffenhet voro de för Ulm (Fig. 10) 

och Elberfeld (Fig. 11). Man får icke vara rädd, när man 

gör en plan i sådan terräng för att det hela på papperet 

ser så säreget ut, jämfördt med hvad man hittills varit van 

vid. Om vi för en svensk stad med sådan mark som exempel¬ 

vis Södertelge icke skulle följa de anvisningar sistnämda pla¬ 

ner kunna gifva oss utan i stället fortsätta på samma sätt som 

denna stad redan vuxit, det vill säga med linjalritningen 

upp och ned för branterna, skulle vi minnsann få våra 

efterkommandes negativa välsignelser, för att använda ett 

vackert ord, i rikligaste mått och vore väl värda dem. 

Att naturstudiet bör läggas till grund för stadsplanerandet 
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Fig. 12. 

är sagdt så många gånger men har nu äfven realiserats 

och på fullt tydligt sätt. Ett förslag med denna princip 

som ledtråd har af förf. uppgjorts för en del af sistnämnda 

stad. (Fig. 12). 

En annan känslig fråga. Huru skall en gammal histo¬ 

risk stad utvidgas. Skall man fortgå i samma anda som 

i det gamla, naturligtvis klädd i modern dräkt, eller skall 

man helt öfverge stadens traditioner. Hur skall exempel¬ 

vis en sådan plan som den för Visby växa ut. Skall 

den följa de sista årens svenska förebilder, hoc est de 

finska rutnäten (Se förhandlingarne vid teknikermötet i 

Gefle.) eller skall man i det nya söka litet harmoni med 

det gamla. I Niirnberg (Fig. 13.) har man åtminstone 

delvis sökt harmonien, efter hvad en utvidgningsplan på 

utställningen visade. Om man än i den skulle kunna 

h afva åtskilligt att önska, finner man dock totalkaraktären 

gående i den för staden historiska riktningen. — Vidare 

antecknades en utvidgning af Metz som synnerligen elegant. 

Fig. 16. Fig. 15. 
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Fig. 18. 

Med dessa antydningar om de tyska större stadsut- 

vidgningarna och särskildt dem, som tilltagits i stor skala, 

vill jag äfven påpeka, att dessa stora utvidgningsplaner 

gifvetvis ej tillkommit för ro skull utan i stället till följd 

af väl kända behof. Så borde äfven vara hos oss, nämligen 

att behofven fyllas, krafven tillfredställas, att stora arealer 

kring våra städer ordnas för bebyggande, möjlighet be¬ 

redas för sundt växande, ej i höjden utan på bredden, 

och måste vi då gifvetvis först tänka på Stockholm, där 

ännu nästan intet gjorts därför; vi måste arbeta för att 

få här tillämpadt ett annat byggnadssätt än det ohygie¬ 

niska, vi nu använda inom våra trånga stadsgränser, och 

för att nå detta måste vi fordra, att staden utvidgas lika 

som gjorts med andra städer, där sådana behof funnits, 

och att detta utvidgande understödjes af både de allmänna 

och de enskilda krafter, som kunna hjälpa till därmed. 

Men det var ju ej fråga om Stockholm nu. Vi återgå 

till Dresdenerutställningen. En intressant plan med godt 

byggnadssätt i yttre delarna visar Wiirzburg, där de till 

promenader apterade vallarna skilja gamla och nya staden 

åt. Wiesbadens utvidgning är, hvilket jag en gång förut 

haft tillfälle påpeka, egendomlig, därför att den gamla 

staden med dess fyrkanter ej tjänat som mönster för den 

nya, där friare behandling åstadkommits. (Fig. 14.) 

En af de bästa planer som utställdes, var den för 

Flensburg, (Fig. 15.) af Stubben, särskildt för detaljbe¬ 

handlingen. Låt oss litet närmare se på en af detal¬ 

jerna; vi taga då den nordligaste delen af staden. (Fig. 16.) 

Fyra monumentala byggnader ingå här i planen, två kyrkor 

och två andra. De två sistnämndas placeringar äro de 

intressantaste. Byggnaderna ligga vid samma gata och 

äro genom utvidgningar af gatan anordnade två platser, 

som genom väl proportionerade och med lugna men med 

framsprång, arkadmotiv m. m. artikulerade väggar äro 

gjorda synnerligen lämpliga för arkitektonisk behandling 

och annan dekorativ utstyrsel. 

Apropos detaljer fotograferades en parkanordning från 

Aachen, (Fig. 17.) hvilken park, inlagd mellan hufvudga- 

tor — således-ej med dessa gående genom parken — synes 

vara väl efterföljansvärd genom dess naturliga anslutning 

till marken och ledigheten och rörelsen i behandlingen. 

En annan park, kontrast till den föregående, pompös och 

storslagen antecknades från Strassburgerutvidgningen. 

Men maken till detaljbehandlingen af en stadsdel 

mot en i Mainz torde vara svår att finna; det har också 

arbetats åtskilligt på den innan den beslutades. Någon 

närmare beskrifning torde här ej vara erforderlig, enär 

sådan återfinnes i den tyska facklitteraturen. (Fig 18.) 

Gick man så från planerna och studerade några andra 

af de utställningsföremål, som kunde hafva intresse ur 

stadsplanesynpunkt, blef man genast frapperad af den rike¬ 

dom på modeller och reliefkartor, som exponerades och 

de betydande kostnader, som nedlagts på dessa föremål. 

Hela städer förekommo i modell, med alla kyrkor och bygg¬ 

nader m. m. till och med sådana smådetaljer som gaslyktor 

o. d. Modeller voro gjorda för exempelvis Meissen och 

Bautzen i sin helhet och delar af Dresden, Mannheim, 

Leipzig, Hamburg m. fl., reliefer för Frankfurt, Stuttgart, 

Elberfeld, Chemnitz, Wiesbaden och andra. En intressant 

modell var den, som här återgifvits på sista sidan (Fig. 1.) 

en kyrka sammanbyggd med andra byggnader. En Dres- 

denerdetalj, äfven den utförd i modell, är värd sitt sär¬ 

skilda kapitel. (Fig. 2.) I fonden på en bred gata 

skall byggas en kyrka. Denna lägges å ett högre plan 

än gatan, till hvilket man kommer upp å en trappan¬ 

läggning; framför kyrkan ordnas en öppen plats med 

konkava väggar, som draga ihop sig åt kyrkan till och 

lämna där endast så stor öppning att byggnaden med 

trapporna blir fullt synlig. Kring platsen och vid gatan 

uppföras bostadshusen sammanhängande förutom af eko¬ 

nomiska skäl äfven för att gifva inramningen helhet, då 

däremot husen bakom i samma kvarter uppföras fristående. 

Stadsdelen måste i denna detalj bli synnerligen monu¬ 

mental —- beklagligt dock, att omgifvande delar äro skä¬ 

ligen intresselösa. 

Två andra modeller, som ur byggnadssynpunkt voro 

intressanta, utställdes från Mannheim. Den ena utvisar 

byggnadssättet i ett kvarter inom en viss zon af staden 

sådant det enligt en äldre nu ändrad byggnadsanordning 

varit medgifvet. Vi fästa oss där vid det ohygieniska 

byggnadssättet med flygelbyggnader o. d. inom kvarteret, 

där flyglarna gifvetvis minska ljus- och lufttillförseln för 

bostäderna. Den andra modellen visade byggnadssättet 

enligt nuvarande författningen med kvarterets inre väl be- 

Fig. 19. Fig. 20. 
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lyst och rikligt försedt med frisk luft. — Denna anord¬ 

ning vore något för Stockholm och våra andra större 

svenska städer att taga exempel efter, här, där dagertill¬ 

gången är betydligt mindre än inom den stad, som expo¬ 

nerat modellerna. 

Något liknande finna vi i en modell från Leipzig, 

där en stiftelse uppbyggt ett kvarter med helt gårdsrum 

inom. Denna gård är uppdelad med små trädgårdstäppor 

till de i kvarteret boendes nytta och nöje, äfven detta ett 

efterföljansvärdt exempel. 

Från Frankfurt (Fig. 19.) och Stuttgart (Fig. 20.) 

visas här ett par relief kartor. Af dessa kan man lära, att 

innan man utför en stadsplan bör markens beskatfenhet 

väl studeras — och erinras i detta sammanhang om alla 

de fel som. i Stockholm begåtts däri, att man byggt på dålig 

byggnadsmark och lagt ut parker och dylikt, där marken 

bättre lämpat sig för byggande, fel som vid en utvidg¬ 

ning af staden ej böra få upprepas. 
* ' * 

* 

Fig. 2. 

Efter hvad jag sökt anföra från utställningen var där 

mycket att lära för oss vid ordnandet af våra stadsplaner, 

och då därtill kommer, att å nästan alla tekniska områden 

rörande städernas utveckling var lika mycket, kanske mera 

att studera, torde vi kunna hafva en betydande nytta af 

att närmare taga kännedom om hvad som där exponera¬ 

des. Rörande stadsplaneutställningen hänvisas i öfrigt 

till tidskriften Centralblatt der Bauverwaltung samt den 

tidskrift, som från och med nästa års början kommer att 

utgifvas under titel »Der Städtebau.» 

På resa hem antecknade jag naturligtvis litet af 

hvarje, men mest i minnet fäste sig ett nyligen rest mo¬ 

nument öfver den man, som i så väsentlig grad bidragit 

att göra Tyskland till det land det nu är, hvilket 

kan åstadkomma en sådan utställning, som jag här i 

korthet sökt skildra rörande en af de många afdelnin- 

garna; jag menar ett af de talrika Bismarckmonumenten, 

som nutidens Tyskland rest till sin store kanslers minne, 

och till sist här som är återgifvet. 
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SVENSKA RÅDHUS. 

Arkitekten Agi Lindegren har haft den goda idén 

att insända en serie afbildningar med kortfattad text till 

rådhus i svenska landsortsstäder. Vi börja i dag med 

följande. 

KALMAR RÅDHUS. 

Denna enkla men icke förty intressanta byggnad 

förskrifver sig från Carl XI:s tid, och är utförd af put- 

sadt tegel. Dess enda dekorativa utstyrsel består af ett 

kungligt monogram ofvan midtelfönstret i hufvudvåningen 

samt å hvardera sidan ett emblem. Dessa äro utförda i 

relifer samt förgyllda och upplagda med färger, trenne 

ypperliga smycken på den hvita väggytan, som tillika med 

de synliga ankarslutarna gifva det hela en synnerligen 

god effekt. 

GÖTEBORGS RÅDHUS. 

Denna byggnad företer ej något särskildt märkvärdigt, 

hvarken i fråga om storlek eller formgifning, men det är 

synnerligen karaktäristiskt för den blomstringtsid i Göte¬ 

borg, som synes hafva infallit i början af 1800-talet, och 

hvarom så många märkliga byggnader från denna tid där 

bära vittne. Måhända öfverensstämmer det ej med det 

nuvarande Göteborgs anspråk på kungsportsavenymonu- 

mentalitet, men det enkla kan äfven hafva sitt värde. 

Om det legat fritt, skulle det framträdt mera till sin fördel. 

* * 
* 

VADSTENA RÅDHUS. 

Att i denna gamla pittoreska stad dess rådhus icke 

är det minst tilltalande, torde litet hvar erinra sig från 

den utfärd, som vid Jönköpingsmötet företogs till Birgitta- 

staden. Jämfördt med slottet är det kvantitativt ett be¬ 

vis på den lilla stadens borgares blygsamma ställning gent 

emot den kungliga makten på den tid, då det uppfördes, un¬ 

der det att det på ett berömvärdt sätt framhåller borgar- 

nes smak att äfven i det lilla syfta högt. Agi. 

* 

TI DSKRI FTS=ÖFVERSIGT. 

En i detaljer vacker och originell kyrka visar Deutsche 

Bauzeitung af den i o och 14 Oktober. 

Detta är den af arkitekterna Curjel et Moser i Karls 

ruhe byggda Pauluskyrkan i Basel. Planformen är den i 

Tyskland nu rätt vanliga med predrikstolen öfver altaret 

och i en nisch halft under orgelläktaren. 

Hållningen på det hela är romansk, men behandlad 

särdeles fritt, delvis påminnande om Richardson. 

Relieforneringen på centraltornet har en karaktär, 

som kommer vår nordisk-romanska träornamentik nära, 

I trä ha liknande detaljer på sednare år mycket förekom¬ 

mit i Tyskland, mera ovanligt, men förresten ej illa alls, 

är att se dem i sten. RS. E. 
^ * 

* 
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BÖCKER. 

Den vidlyftigaste uppslagsboken för dornstolsbyggnader 

är troligen Handbuch der Architcktnr, Theil 4, 7 II ölb¬ 

il and, Ilcft. 1, zweite Auflage igoo, pris kr. 27. Det ser 

rätt dyrt ut, men den innehåller äfven kommunalhus, 

regeringsbyggnader, fängelser etc. 

Omkring en femtedel (100 sidor) af boken afhand- 

lar domstolar, deras historik, programfordringar m. m. 

för tyska förhållanden samt helt kort äfven för franska 

och engelska. 

Det vigtigaste är dock exempelsamlingen, som om¬ 

fattar byggnader af alla olika storlekar, mest naturligt 

nog från Tyskland, men äfven från Frankrike, Belgien 

(Pal. de Justice Bruxelles) och England. 

Den första upplagan finnes på Kongl. Biblioteket. 

R. S. E. 
* * 

* 

JONNY ROOSVAL. Om altarskåp i Svenska kyrkor 

och museer ur Mäster Jan Bormans verkstad i Bryssel. Stkhlm 

1903. Pris 5 kr. Alla hafva vi varit i tillfälle att se 

dessa gamla altarskåp från medeltidens slut, som så ofta 

förekomma i våra landskyrkor, mången gång hafva vi 

med förtjusning framletat vid kyrkoreparationer dessa konst¬ 

alster från vindar och skrubbar för att under det moderna 

prästerskapets mer eller mindre ljudliga protester åter- 

gifva dessa »katolska afgudar» deras forna hedersplats i 

kyrkan. Rengjorda och lagade (en delikat uppgift för 

resten) har det gensträfviga prästerskapet i de flesta fall 

medgifvit det vackra och andaktsingifvande intrycket af 

den gamla konstskickligt och kärleksfullt utförda altarpryd- 

naden och till slut delat arkitektens förtjusning. Att nu 

genom Dr. Roosvals bok få veta något om altarskåpets 

historia ökar i ännu högre grad intresset för detsamma, 

och vi lyckönska oss åt att 1 detta ämne hafva fått en 

så skicklig forskare och en så god berättare. Det nu ut¬ 

komna arbetet utgör visserligen blott en grupp af det 

stora ämnet, medeltidsaltarskåp i våra svenska kyrkor, 

men då författaren i sitt företal ger oss hopp om, att vi 

senare skola få del af hela studieskörden, kunna vi ej 

annat än bedja honom vara hjärtligt välkommen åter med 

mera af samma slag, på samma gång vi tacka honom för, 

hvad vi fått. Gifvande honom vårt understöd och vår 

uppmuntran för detta arbete, hoppas vi, han härnäst låter 

oss få rikligt med afbildningar i större skala och i bättre 

reproduktionsmetod, så att de mer än nu kunna tjäna till 

förebilder för arkitekter. En och annan dekorativ detalj 

i geometrisk uppmätning skulle ej skada — den, som fått 

litet, vill hafva mer. Den nu föreliggande publikationen 

är under alla omständigheter sådan, att den ej bör saknas 

i något arkitektbibliotek. Agi. 

* * 
* 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Ar¬ 

kitektur och dekorativ konst sändas t v. till Arkitekten T. A. Grut, 

Grefgatan 11, Stockholm. (R. T. 7070, A. T. Österm. 3030.) 

* * 
* 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å ut¬ 

rikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske 

hos herrar bokhandlare och å .Teknisk Tidskrifts expedition, Brunke- 

bergstorg 18, samt å alla postkontor i riket. Redaktionen. 

FRÅN GRANNLANDEN. 

I danska riksdagen har nyligen beslutats att återupp- 

föra Christiansborgs slott i Köpenhamn. Ett lagförslag 

därom har antagits, af följande lydelse: 

Förslag till lag om återuppförande af Christiansborgs slott. 

§ 1. Christiansborgs slott blifver att återuppföra 

sålunda, att antingen samlade eller åtskilda anskaffas be- 

höfliga byggnader dels till bruk för Konungen och Repre¬ 

sentationen och liknande ändamål, dels till bruk för 

Riksdagen. 

§ 2. Omkostnaderna, med undantag af, hvad som 

åtgår för den konstnärliga utsmyckningen af den del af 

byggnaderna, som är bestämd till bruk för Konungen, 

blifva att hålla inom en summa af 6 millioner kronor. 

§ 3. Ritningar och kostnadsförslag åvägabringas 

medelst en offentlig skisstäfling. När denna är afslutad, 

kan ministern för offentliga arbeten antingen anmoda en 

eller flera af de täflande att närmare bearbeta af dem 

ingifna projekt, eller låta äga rum en ny täfling mellan 

de premierade deltagarna i skisstäflingen, vid hvilken då 

blifver att lämna fullständiga planer och kostnadsförslag. 

§ 4. Till att affatta ett program, förbereda täflingen 

samt bedöma de inkomna arbetena nedsätter minstern 

för offentliga arbeten en kommission, i hvilken Riksdagens 

talmän inträda som medlemmar. Kommissionens ordfö¬ 

rande utnämnes af Konungen. 

§ 5. Till bestridande af genom täflingens afhållande 

föranledda utgifter beviljas 33,000 kronor. Till bygg¬ 

nadens uppförande erforderliga medel beviljas genom de 

årliga finanslagarna. 

* * 
* 

AFDELNINGEN FÖR HUSBYGGNADSKONST. 

Afd:s medlemmar uppmanas att snarast möjligt in¬ 

sända uppgifter för 19O4 års medlemsförteckning till af- 

delningens sekreterare Arkitekt G. Améen, Lilljansplan 5, 

Stockholm. 

* .*£ 
* 

ARKITEKTURTÄFL1NGAR. 

Arkitekternas uppmärksamhet fästes vid i annonsaf- 

delningen förekommande kungörelse om täfling till förän¬ 

dring och tillbyggnad af stadshotellet i Westervik. Täf- 

lingstiden förefaller kort. 

■i: * 
:S 

INNEHÅLL. 

Strödda reflexioner och fakta angående Stockholms nya posthus. 

Tysk nutida stadanläggningskonst. 

Svenska rådhus. 

Tidskriftsöfversikt. 

Böcker. 

Från grannlanden. 

Innehållsförteckning. 
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NYBYGGNADEN I STOCKHOLM FÖR VESTERÅS—BERGSLAGENS 

JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG. 

Vasagatan såväl som 

hela området mellan 

Klara sjö, Strömmen, 

Kungsträdgården och 

Tegnergatan äro ur 

stadsplanesynpunkt ett 

enda beklagligt exem¬ 

pel på oriktig disposi¬ 

tion. Centralstationen i 

sin grop är i saknad 

af hufvudled in till sta¬ 

dens hjärta. Den re¬ 

sande, som första gån¬ 

gen stiger ut på Cen¬ 

tralplanen, känner ovill¬ 

korligen en viss undran 

öfver den stängande hus¬ 

raden ofvanför backen. 

I hörnet mellan Klara- 

bergsgatan och Vasa¬ 

gatan går nu faktiskt en 

stor del af persontrafi¬ 

ken. Denna punkt är 

alltså Centralplanens 

mest markerade. I detta 

hörn fick arkitekt Lal- 

lerstedt den tacksamma 

och farliga uppgiften att 

forma en privatbyggnad af halft officiell karaktär. 

Det är att hoppas, att Centralstationens fram¬ 

tida anordning kommer att fullständigt omgestalta 

Centralplanens nuvarande utseende. Ankomst¬ 

stationens utgång kommer antagligen att förläg¬ 

gas längre söderut än den nuvarande portalgrup¬ 

pen. Önskligt vore, att midt emot densamma 

genom Klara kyrkogård till Kungsträdgårdens 

norra ända få fram en stor 

genombrytande, Brunke- 

bergsåsen skärande, huf- 

vudgata, eventuellt med 

viadukter förvissa gator. 

Intill dess detta blir 

verklighet, är det smala 

gattet i Centralplanens 

nordöstra hörn trafikens 

brännpunkt Detta är 

orsaken till gatuprofilens 

allt för stora höjd i 

denna punkt, som för¬ 

stör Vasagatans perspek¬ 

tiv och gör svårigheten 

att vackert bebygga den¬ 

samma ännu större. 

Den enda monumen¬ 

talbyggnaden vid Vasa¬ 

gatan är posthuset. Må¬ 

hända hade större hän¬ 

syn kunnat tagas till 

denna byggnads domi¬ 

nerande verkan, då Ve- 

sterås—Bergslagens järn¬ 

vägsaktiebolags nyby gg- 

nad formades. Men post¬ 

husets läge är i och för 

sig så ytterligt ofördelaktigt ur monumental syn¬ 

punkt, att det knappast skulle ha vunnits mycket 

genom att för dess skull offra byggnadens di¬ 

mensioner. Bolagets byggnad är i sitt nuvarande 

skick mera komponerad för Centralplanen än för 

Vasagatan. 

Mycket skulle ha vunnits genom att stämma 

färgen djupare. Det vore att önska, att våra 
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arkitekter ville mera än hittills tänka på gatornas 

helhetsverkan och undvika att otillbörligt draga 

uppmärksamhetan till privatbyggnader. Bäst vore 

att som i Paris bygga hela kvarteren med samma 

arkitektur och höjder, och kvarteren möjligast 

lika. I gatornas lugna totalbehandling skulle då 

offentliga byggnader och monument göra sig 

finare och vackrare. Äfvenså gatulifvet. 

Vasagatan är i sitt nuvarands skick lika sorg¬ 

lig att beskåda som de flesta andra Stockholms¬ 

gator af senare datum, en orolig och brokig prof- 

karta på pretentiösa privatbyggnader, som täfla 

om att tilldraga sig uppmärksamheten. 

Frånser man den anmärkning, som ur ofvan 

antydda synpunkt bör göras mot byggnaden 

i fråga, så måste å andra sidan till dess beröm 

sägas, att den är både originellt, vackert och med 

lugn värdighet komponerad för sitt ändamål. 

Massfördelningen, takformen med dess i krönet in¬ 

ordnade skorstenar, ventilationskanaler och telefon- 

galge, afvägningen i fasaderna mellan öppningar 

och mur, allt visar den mogne konstnärens lugna 

och behagfulla grepp på uppgiften. Valet och 

behandlingen af materialet visa urskillning och 

takt. Artikuleringen af ytor och omfattningar är 

rationell och smakfull. De små, i öfversta vå¬ 

ningen insatta kvadraterna af glaceradt tegel göra 

god effekt. I vidstående reproduktioner hafva de 

af fotografiska skäl blifvit hårdare än i verk¬ 

ligheten. Som ofvan antydts skulle gatuper¬ 

spektivet hafva vunnit på en djupare, varmare 

färgskala för denna byggnad, och är detta äfven 

arkitektens egen åsikt. Tilläggas må, att skor- 

stenarne i verkligheten blifvit något mindre fyl¬ 

liga än ursprungligen tänkts, något för spinkiga 

och små, hvartill äfven bidrager en väl randig 
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guldornering. Däremot torde behandlingen af 

krönet öfver burspråket åt Vasagatan vara väl 

tung. 

I det stora hela är byggnaden särdeles lyck¬ 

lig. Lallerstedt har lyckats skapa en lugn, gra¬ 

ciös, enkel och i bästa mening modern putsarkitek¬ 

tur, och hvarje ny länk i kedjan af hans verk har 

varit en seger öfver svårigheterna och ett fram¬ 

steg. Vi påminna om hans byggnader vid Bir¬ 

ger Jarlsgatan, vid Grefgatan n:r 7 och 11, Ma- 

thaeus-kapellet i Vasastaden m. fl. 

Mot ornamentiken på Västerås—Bergslagens 

Aktiebolags nybyggnad har det gjorts en del in¬ 

vändningar. Bladmotiven äro nog för naturalis¬ 

tiska och för jämnstruket utbredda öfver ytan. Man 

ser ej rätt den ornamentala afsikten och inne¬ 

börden i behandlingen. Lokomotiv-relieferna tala 

för sig själfva. 

Byggnadens fasader äro slätputsade med bot¬ 

tenvåningen, samtliga öfverliggare, solbänkar och 

ornamentala delar af Yxhults kalksten. Ytter¬ 

taket är täckt med skiffer, försedd med koppar¬ 

skon ing. Denna omsluter skorstenarna och de i 

krönet inkomponerade ventilationshufvarne och 

telefontrådsreceptorn. En del förgyllning har 

anbragts på kopparklädnadens särskildt marke¬ 

rade punkter. 

Kostnaden för byggnaden torde uppgå till 

cirka 350000 kronor. 

Interiörerna visa godt val af material och fär¬ 

ger. Där är ej mycket åtgjordt, men det, som 

är gjordt, är bra. Lallerstedt är alltid både di¬ 

skret och förfinad i sina färgsammansättningar. 

Af vidstående planer och sektion framgår i 

hufvudsak byggnadens disposition. Utrymmet 

är väl tillgodogjordt och lokalernas inbördes läge 
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Plan at Bottenvåns Plan af VAtiss 1 tr dff. 
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förträffligt. Byggnaden rymmer lokaler för så¬ 

väl rent praktiska som mera ideela syften, och 

arkitekten har sökt gifva uttryck däråt i fasa¬ 

dernas dekorering. 

De stora fönstren i bottenvåningen insläppa en 

förträfflig dager till respektive affärslokaler. Det 

synes, som skulle vi i Stockholm ännu kunna få 

glädja oss åt en genomförd stenarkitektur i gatu- 

våningen äfven i affärsbyggnader. Lallerstedt 

har i Västerås—Bergslagens Järnvägsbolags hus 

på ett vackert sätt visat, att en profan och prak¬ 

tisk byggnad kan få en fin och poetisk gestalt¬ 

ning. Han har utan att medvetet sträfva efter 

originalitet låtit hvar sak vara, hvad den är. 

Därför är denna byggnad verkligt originell och 

i bästa mening modern. Torben Grut. 

PLAN AT VÄNM ‘i TR UFE 

■» 1 '< I < 1-4 ±=t 
MtTIR 
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I. FRÅN ITALIEN. 

Mången frågar, hvarför dessa små motiv äro 

valda bland så mycken härlighet, Italien har att 

bjuda den resande. Det är oftast tillfälligheter¬ 

nas makt, som frammanat just dessa, som gjort 

dem lämpliga till reproducering. Än var det 

möjligheten att sitta i svalkande skugga, som gaf 

mera lugn åt handen, eller också voro åskådarne 

mindre närgångna och lämnade handen friare rö¬ 

relse. Ofta har dock motivets tjusningskraft va¬ 

rit oemotståndlig. Då har det fått gå löst, om 

det än varit på stående fot och i gassande sol, 

knuffad af alla förbigående; under det man ka¬ 

stade en och annan försvarsglosa åt frågvisa 

»belle ragazze», som i ifver att blifva »ritrattate» 

skymma för så mycket som möjligt med sina 

breda stofthyddor. Naturligtvis är det de evigt 

samma motiven, som tjusa hvarje konstens dis- 

cipel, man ritar dem, ty man drifves att åt sig 

bevara stämningen på ett mer gifvande sätt än 

amatörkamerans. 

Att publicera efter ett system skulle knappast 

vara möjligt, då skulle man komma in på något 

för pretentiöst. Därför presenterar jag mina blad 

som de komma. 

Först en liten utsikt öfver Domen i Siena, ta¬ 

gen från en höjd midt öfver dalen Fontebranda, 

på hvilken San Domenico ligger. Ett litet prakt¬ 

stycke i stadsbyggnadskonst, fast naturligtvis 

aldrig färdigt. Pesten 1348 afbröt senesernas 

stolta plan att tillbygga sin dom med ett det ståt¬ 

ligaste tvärskepp som nog skulle öfverglänst 

själfva midtskeppet. Sedan dess har det hela 

fått stå ganska orördt, märkvärdigt nog, i sitt 

halfuppbyggda tillstånd. På denna sidan har till¬ 

kommit en hel del byggnader, som sammanbyggts 

med domen: Erkebiskopliga palatset, det välbe¬ 

kanta dombiblioteket med Pinturicchios och Ra- 

faels freskomålerier, helt ofullbordadt till det yttre, 

och så en del boningshus därjämte. At den oss 

motsatta sidan visar domen sin arkitektoniska 

härlighet, på nära håll omsluten af och behär¬ 

skande piazzan framför. Hur annorlunda placera 

vi ej våra kyrkor, liksom på en bricka, ensamma 

och kalla, liksom isolerade från lifvet, de tänkas 

ej på utom om söndagarna. Denna kyrka sam¬ 

manväxer med lifsbehofven för det dagliga lif¬ 

vet. Så är det väl knappast någonstans, man 

finner en sådan andakt som just i denna kyrka, 

och få städers befolkning har bevarat så mycket 
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PARTI AF VILLA D ESTE. 

af sin gamla republikanska nationalstolthet. Huru 

mycket offra icke de goda seneserna för att få 

sina enastående glänsande sommarfester till stånd, 

då all tänkbar medeltida ståt utvecklas. Så kan 

också senesaren säga med särskild värdighet: 

»sensi, Signore, io son’ senese.» 

Villa dlEste, hvem har varit där utan att för 

alltid gömma minnet af denna härliga park, där 

natur och konst så sammanstämts till en stor, 

härlig symfoni. Ljufligare och starkare stämnings- 

gifvancle än musik, trots förfallet, kanske tack 

vare detsamma. Det är som om gamla andar 

af hög kultur bodde kvar där. Man tycker sig 

förnimma dem mellan de höga, urgamla cypres¬ 

serna och höra deras röster i vattenkaskadernas 

brus. 

Där känner man, att man är i ett gammalt kul¬ 

turcentrum om aldrig förr, man är i Rom, vårt 

ideella, gamla Rom. Däri kunna vi inbegripa 

hela campagnan med alla dess minnen och oför¬ 

likneliga stämningar. Hur skulle det vara, om 

vi icke egde detta Rom, sammanbindningslänken 

för, hvad vi alla djupast känna. Tivoli med villa 

d’Este är lustgården i detta begrepp. — Så oför¬ 

skräckt en hel biflod till Teverone är inledd till 

att förse kaskaderna med svalkande vatten. Oför¬ 

likneligt djärfva och ändå väl beräknade äro höjd¬ 

förhållandena. Villan reser sig högt öfver par¬ 

ken. Djupt nere i parkens gångar är alltid svalka 

och friska vattendunster. Vi voro där, då vio¬ 

lerna doftade, just rätta vildblomman för Villa 

d’Este. 

Ett annat exempel i till enkelhet på, hvad höjd 

och djup kunna bidraga till förhöjande af arki¬ 

tektur af allra enklaste slag, är dessa landthus 

från Sorrento. Skada, att vår natur skall vara 

sådan, att där möter oerhörda kostnader och 

svårigheter att åstadkomma dylika effekter. Vår 

granit är för obändig. Italiens mjuka tuffgrund 

tillåter hvilka extravaganser som helst, därför 

kan natur och arkitektur sammansmälta på så¬ 

dant sätt. Men nog kunde vi göra mera i den 

vägen, om vi icke hade den olycksaliga idéen, 

att allting skall sättas fram liksom på bricka för 

att presenera sig väl. 

Nästa blad visar en fritrappa i gården till 

Palaszo della Ragione i Verona'. Förr drefvo 

månglare handel på denna gård, och kallas där¬ 

för »Mercato vecchio». Konstakademien har 

dock nyligen utdrifvit krämare och månglare och 

LANDTHUS I SORRENTO. 
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FRÅN PALAZZO DELLA RAGIONE I VERONA. 

tagit säte i det gamla palatset. Trappan und¬ 

gick därvid den förändringen, att öfvertäckningen 

borttogs, så att den fick den nuvarande öppna 

karaktären. Baserna till de kolonner, som buro 

öfvertäckningen, hafva de därvid låtit vara kvar, 

hvem vet, hvad de ämna göra vidare med dem. 

Trappan tillkom på Scaligerernes tid och således 

under Veronas glansfullaste period. 

Det lilla tornet är från kyrkan »la Bad ia» i 

Firenze. I all sin enkelhet af älsklig värdighet. 

Det är den bästa egenskapen hos de italienska 

tornen i allmänhet, att de så väl och distinkt 

markera och framvisa den byggnad, de tillhöra. 

Låt oss för att förklara detta tänka oss Firenze 

sedd från en af de omgifvande höjderna. Domen, 

med Giottos härliga campanil och Brunellescos 

kupol tilldrar sig hufvuduppmärksamheten, den 

representerar samhällets andliga sammanbind- 

ningskraft. Därnäst i rang kommer rådhuset, 

Palazzo Vecchio, med sitt säregna, tinnkrönta 

torn, som tyckes vilja trotsa alla fördomar och 

hvila liksom i luften på konsoler. Bargello, re¬ 

presenterande polismyndigheten, har ett mycket 

anspråklösare torn. Därnäst de öfriga kyrkorna 

i ordning, S. Lorenzo med en anspråkslösare ku¬ 

pol, Sante Croce, S. Spirito, la Badia, alla kän¬ 

nas genast igen och hafva campaniler efter 

rangskala. Palatsens rätliniga konturer, med eller 

utan tinnar, alla utan torn, bilda grundmassan. 

Hur annorlunda ter sig icke de flesta af våra 

moderna städer med sina skogar och tornhattar 

och spetsar af alla former i oändlighet. Hyres¬ 

kasernernas skyhöga tornhattar förtaga all verkan 

af kyrkornas låga spiror. Det är med en smak 

af bitterhet, man när det hopp, att det måtte 

komma ett släkte, som skänker sitt beklagande 

åt vår tids hållningslösa stadsbebyggande, som 

så fullkomligt ger uttryck åt vår brist på sam¬ 

hörighetskänsla och sinne för äkthet. 

Arkitekturen är och har i alla tider varit ett 

uttryck för samhällets kulturella ståndpunkt. Att 

ett och annat godt verk ser dagen betyder så 

litet, då det hela är ett fastvuxet kaos. Arkitek¬ 

terna bära icke skulden därför, de äro endast red¬ 

skap i samhällets tjänst. — Låt oss alla få ögo¬ 

nen öppna för denna skam för eftervärlden och 

med all kraft arbeta på, att detta kaos må få 

form af organism och äkta känsla. 

LA BADIA I FIRENZE. 
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De öfriga skissbladen tala för sig själfva. 

Från Bologne äro medtagna en kolonn i en 

gammal klostergård från iooo-talet i S. Stefano, 

och ett igensatt fönster från en bakgata. Den 

fria yttertrappan från Viterbo är ett konststycke 

i sitt slag. Obegripligt, att den har stått i sina 

500 år; allt hvilar på ett par konsolstenar, mot 

hvilka trappans hvalf är slaget. 

Från San Pietro i Toscanella är medtaget 

prof på 1000-talets konst. Kapitälet från S. 

Apollinare in Classe fuori Ravenna är från 500- 

talet. Det sätt, på hvilket bladen äro gjorda, är 

enkelt och verkningsfullt. Bladen äro svängda, 

släta skifvor, däri bladens tandade kontur är 

framställd med djupa, trekantiga hål. Till sist 

kan jag icke hejda min lust att medtaga ett par 

antika masker. När de antika konstnärerna fram¬ 

ställde särskildt djur- och människoformer, visa 

de för eftervärlden, hvilken lefnadsglad orgie, som 

fantasi, naturstudium och handskicklighet tillsam¬ 

mans hos dem firat. Låt oss för allt i världen 

icke bli så utpräglade specialister, att icke någon 

gång dessa tre element ånyo kunna komma att 

fira en äkta dionysisk fest tillsammäns. 

C. Lindholm. 

DEJAy • Ff?Å N -Cisi Q [q) 
Brqn y feE.Foj' 
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OM TEGEL. 
RESEBERÄTTELSE, INSÄND FRÅN KOMMERSKOLLEGIUM. 

För att ej vara bunden af den ordning, i 

hvilken de olika platserna besöktes, vill jag först 

omnämna, hvilka dessa voro, och sedan söka samla 

de reflektioner, till hvilka under färden gjorda 

iakttagelser gåfvo anledning. I Danmark började 

jag med Fredrikshamn, vidare städerna Saeby, Aal- 

borg, Randers, Aarhus, Svendborg, Sorö, Ringsted 

och Köpenhamn. I Norra Tyskland var det hufvud- 

sakligen de gamla centra för tegelarkitekturen, som 

besöktes: Liibeck, Wismar, Hamburg och Bremen. 

Dessutom besåg jag några tegelbruk, Fredriksholms 

teglvrerk utanför Köpenhamn, det största i Dan¬ 

mark, samt ett par vid Liibeck, Ziegeleibauhiitte 

samt ett annat af mindre betydenhet. 

Tegeltekniken har under senare tider gjort stora 

framsteg. Vi kunna nu erhålla stenen — i tek¬ 

niskt afseende — utan vank och lyte: jämn- 

färgad och homogen, likformig, och matematiskt 

korrekt. Hur olika mot ett tegel från några tusen 

år tillbaka i tiden. Sådant har man funnit vid 

bl. a. utgräfningar i Kaldeen. Dessa sextusen- 

åriga tegelstycken förråda, som naturligt är, myc¬ 

ket primitiva tillverkningsmetoder, ha framställts 

utan form, och bära ännu märken efter tillverka¬ 

rens tummar. Vi behöfva föröfrigt ej gå mer än 

några tiotal år tillbaka i tiden för att finna skill¬ 

naden mellan den tidens tegel och vårt betydlig, 

dock ej i alla afseenden till det bättre. Det är 

det gamla handtverket med alla dess brister och 

förtjänster, som vi ej utan en viss saknad se ersatt 

af den moderna storindustrien med dess öfversittar- 

fasoner, dess jämnstrukenhet och dess förmenta 

ofelbarhet. Vi se i det senare representerade alla 

de maskiner och metoder, som nyare tider upp 

funnit, först och främst den Licht-Hofmanska ring¬ 

ugnen, som var det första steget mot systematisk 

tillverkning, vidare tegelpressen och andra maski¬ 

ner af större och större fullkomning, allt gående 

ut på att få en rationell, jämn och städse kontrol¬ 

lerbar tegelfabrikation. Härtill kommer, att man 

sökt följa den moderna utvecklingen pä byggnads¬ 

teknikens område och på så sätt kommit till nya 

produkter såsom olika slag af lättegel för bjälk- 

lagskonstruktioner, eldfasta tegel för olika ända¬ 

mål, slittegel för trottoarer och golf o. s. v. 

Det kan vara skäl i detta sammanhang om¬ 

nämna ett nytt tegel, som börjat få insteg på 

marknaden, och som nu, med delvis modifierade 

och förbättrade metoder, äfven tillverkas i Sverige, 

det s. k. kalksandteglet. Ehuru ej tegel i vanlig 

bemärkelse, i det att det är en konststen pressad 

af hufvudsakligen sand och kalk och sedan under¬ 

kastad en kemisk process genom behandling med 

vattenånga, är det ämnadt att i viss mån tjäna 

samma ändamål som vanligt tegel och torde, efter 

de undersökningar och erfarenheter att döma, som 

man på ett så tidigt stadium kunnat erhålla, i 

vissa, rent tekniska afseenden öfverträffa detta. 

En annan sak är dess konstnärliga brister, hvilka 

med säkerhet äro större än vanligt tegels; då de 

emellertid äro af samma art, få de inbegripas un¬ 

der de reflektioner, jag i sådant afseende kommer 

att -ägna detta. 

Hvad i öfrigt beträffar tekniken inom vår tegel¬ 

industri, torde det vara otvifvelaktigt och all¬ 

mänt erkändt, att den står på en hög ståndpunkt 

och håller jämna steg med utvecklingen i öfriga 

länder. Detta hvad själfva tekniken beträffar. 

Men det finnes en annan, i första hand för oss 

arkitekter, mycket viktig faktor, som härhemma 

nästan helt och hållet lämnas obeaktad, under det 

den i utlandet numera spelar en väsentlig roll 

inom tegelindustrien. Det är de fordringar i este¬ 

tiskt och konstnärligt afseende, man måste ställa 

på teglet, som utgör denna faktor. 

Vid detta spörsmål är det, jag hufvudsakligen 

fäst mig under min studieresa, då jag tror, att 

det just är i detta fall, som så mycket återstår 

för oss att lära. Det är sålunda teglet i den 

mån, det kommer eller borde komma under konst¬ 

närlig behandling i en byggnad, som jag här nedan 

kommer att afse. 

Teglet har tyvärr kommit i misskredit bland 

arkitekterna som konstnärligt material. Skälen 

härtill får man ett ganska godt begrepp om, när 

man ser dessa schablonerade tråkiga byggnads¬ 

verk, utförda i tegel af en eller annan rå och 

kärf färg, som äro att finna rundt om i vårt land, 

och som särskildt Göteborg, trots sina förebilder af 

goda äldre tegelbyggnader, blifvit så beryktadt 

för. Dessa tegelhögar ha ofta begåfvats med en 

skrikande utsmyckning i färg och form -—- väl ett 

utslag af en längtan, att något skulle hitta på och 

hända, sådan en stackars människa erfar, när en¬ 

formigheten blir för tryckande. Någon djupare 

mening däri kan man knappast finna. Men äfven 

där behandlingen är bättre, förtas intrycket af själfva 

materialets tråkighet. — Och dock är tegel ett 

material, som skulle kunna skänka färg och om¬ 

växling- åt vår gatuarkitektur. Goda ansatser i 

denna riktning ha’ gjorts på skillda håll i vårt 

land. Men så länge tegelverken och den konsu¬ 

merande allmänheten uteslutande bedöma teglets 

skönhet och godhet efter dess jämnhet i färg och 

öfriga egenskaper, som bidraga till enformigheten 

och liflösheten, och därjämte ingen hänsyn ta- 



ges till färgens konstnärliga värde, återstår myc¬ 

ket. 

Ingenstans i naturen, -—- som man ju alltid bör 

rådfråga — tror jag, det är möjligt att visa ett exem¬ 

pel på en sä tröstlös jämnstrukenhet, som de flesta 

sorter af vårt maskintegel, det s. k. fasadteglet, 

besitta. Och gå vi till äldre arkitekturverk — lika 

litet! 

Att det i nutida byggnadsverk ej heller behöfde 

vara på detta sätt, finna vi i andra länder, fram¬ 

förallt Danmark. Det är ett land, som är särskildt 

hänvisadt till tegel, hvarför också dettas fabrika¬ 

tion ägnats en ingående och inflytelserik omsorg 

från konstförståndigt håll. Detta jämte goda natur¬ 

liga resurser hvad beträffar råmaterialen, har åstad¬ 

kommit ett mycket godt resultat. 

Nästan uteslutande användes en sorts tegel, det, 

som vanligen fås ut af den bättre tegelleran. Den 

enhetlighet, som blir en följd häraf, sticker bjärt 

af både mot det, vi i allmänhet få se härhemma 

och i Tyskland. Färgen är röd, af ovanlig mjuk¬ 

het och djup och väcker alltid främlingens beun¬ 

dran, förande tanken på Nord-italienska tegelarki¬ 

tekturens fylliga färgverkan. Numera göres nästan 

allt fasadtegel handslaget, hvarvid de små oregel¬ 

bundenheter och ojämnheter, som detta för med 

sig, verka lifgifvande på den enfärgade murytan. 

Genom olika hård bränning o. d. söker man verka 

ytterligare i samma riktning. Som ett drastiskt 

exempel på, hvilken nästan småaktig omsorg, dan- 

skarne ägna sitt tegel i detta afseende, anförde en 

Köpenhamnsarkitekt följande: en af deras främste 

arkitekter fann‘ett afsynadt tegelprof för dödt i 

färgen, hvarför han förordnade om, att teglet måtte 

bredas ut före bränningen och en hönsgård släp¬ 

pas in därpå, på det att hönsens spillning sedan 

skulle bidraga till omväxling i färgen genom brän¬ 

ningen. Detta må nu vara öfverdrifvet, hufvud- 

saken står kvar, att mycket göres i detta syfte 

och, hvilket är särskildt anmärkningsvärdt, med 

sådan måttfullhet, att ytornas lif ej vinnes på be¬ 

kostnad af det allmänna lugnet. 

En faktor, som äfven spelar in härvidlag, är fog¬ 

strykningen. Medan vi härhemma ofta göra myc¬ 

ket väsen af den, både genorn färgtillsats och pro¬ 

filering, som ofta ge murytorna en söndertrasad 

verkan, fogstryka danskarne nästan uteslutande 

med kalkbruket au naturel och fogens form så 

enkel som möjligt. Vid det handslagna teglet af 

stort format (30X13X8 cm.), s. k. munktegel, äro 

fogarne vanligen fulla, endast afstrukna med en 

trästicka, såsom äldre tider brukade, hvilket förlä¬ 

nar ytan en säregen helgjutenhet. För vårt hår¬ 

dare klimat torde knappast denna senare lätt¬ 

vindiga fogbehandling vara lämplig. 

Hvad det danska teglet beträffar, torde icke 

heller det tåla vid vårt klimat, därtill är det i all¬ 

mänhet för lösbrändt. Men jag är öfvertygad om, 

att det ej skulle vara omöjligt för oss att med 

detta genomförda exempel för ögonen efter hand 

komma till ett tegel, lämpligt för vårt klimat och 

besittande en del af de vackra egenskaper, som 

vi nu afundas det danska teglet. Direkt ur någon 

af våra naturliga leror går det näppeligen, men 

med den höga ståndpunkt, tekniken intar, och de 

många olika lersorter, som stå oss till buds, skulle 

nog på indirekta vägar kunna ernås ett godt resul¬ 

tat. Kanske få en hygglig färg i stället för den 

brokiga samling, som nu bjuds. 

Men härför fordras i första hand arkitekternas 

och den byggande allmänhetens intresse för detta 

material och insikt om, att det är värdt uppoffrin¬ 

gar, samt dessutom tegelverkens förstående utaf 

de konstnärliga kraf, man måste ställa på teglet. 

Som sagdt ha äfven hos oss kraftiga ansatser 

gjorts i denna riktning. Tegelverken ha måst, —- 

om ock motvilligt — leta fram gamla pensione¬ 

rade tegelslagare, som kunde draga handslagnin¬ 

gen upp ur dess glömska, och äfven vid brännin¬ 

gen har hänsyn till färg och patina tagits. Men 

ännu återstår mycket, ännu föredrages på många 

håll puts framför tegel för ytorna, på grund af, att 

man däremot lättare behärskar färgen. Med all 

respekt för putsen, såsom den nu användes i vår 

moderna husbyggnadskonst, speciellt i Stockholm, 

behöfva vi nog häruppe i vårt gråa land litet af 

den färg, som ett vackert tegel kan skänka. 

Det är hufvudsakligen från Danmark, vi böra 

hämta lärdomarna i detta fall; Tyskland har ännu 

ej nått fram till den enhetlighet i uppfattning och 

mål, som karaktäriserar detta första land. 

Både Danmark och Tyskland stå framom oss, 

hvad beträffar taktäckning med tegel. Och 

dock är detta ett täckningssätt, som har gamla 

anor i vårt land, och som vore värdt att uppskat¬ 

tas högre, än det gör, både ur praktisk och este¬ 

tisk synpunkt. Ty det finns väl inte något på 

samma gång vackrare, bättre och billigare tak än 

ett väl lagdt tegeltak. I hvarje fall är plåttaket 

en ovärdig konkurrent, men har det oaktadt bitit 

sig otäckt fast i folkgunsten. Anlednigen härtill 

måtte vara, att på senare tider taken icke lämpats 

för vårt snörika land. Med alla vinklar, språng 

och torn, kupor och grannlåt af hvarjehanda slag 

och därtill af för svag lutning, ha de varit omöj¬ 

liga att tillfredsställande täcka med tegel, och så 

har misstroendet till teglet kommit. Det skulle 

vara önskvärdt att det komme till sin rätt igen, 

icke minst för att därmed få en verksam och väl- 

behdfiig regulator på vår ofta afskräckande tak¬ 

arkitektur. Vid samtal med danska arkitekter 

härom, kunde dessa ej förstå, att vi nöjde oss 

med de smaklösa plåttaken. 



I Danmark täckes i allmänhet med tegel eller 

skiffer (båda ofta utan underpanel) samt dyrbarare 

tak med koppar eller bly. Det vanligaste takteg¬ 

let här är det, tyskarne kalla för holländskt, och 

som äfven vi använda mest, de ~ formade pan¬ 

norna. Det understrykes oftast, och noekarna täc¬ 

kas med särskildt nocktegel. Af nyare, användes 

äfven falstegel, hvarvid möjligen förekommande 

smärre takformer såsom torn o. d. täckas med 

tungtegel, som lättare följer böjningarna. Öfver- 

allt nocktegel. Ganska vanligt är, att dessa sorter 

glaseras, vanligen svart, mera sällan i någon annan 

färg, såsom grönt. 

Med tanke på det gamla vackra munktakteglet 

har arkitekt Emil Jörgensen i Ivöpenham konstru¬ 

erat ett stort storkupigt tegel, hvilket skulle besitta 

vanligt tegels goda egenskaper, men gifva taket 

ett utseende, som liknade de med munktegel täckta. 

Dess storlek, gör emellertid, att det gärna slår sig 

vid tillverkningen och till följd däraf är svårt att 

få att ligga jämt och att understryka. Det finnes 

användt i Köpenhamn t. ex. å ett hus vid Strand¬ 

boulevard af arkitekt Rosen. Där grönglaceradt. 

På sista tiden har man försökt med äkta munk¬ 

tegel. Framställdt af Björnemose tegelverk vid 

Helsingör, finnes det användt i ett litet rådhus af 

Theijll i Charlottenlund, med, som det vill synas, 

utmärkt resultat. Nunnorna, såsom de underlig¬ 

gande halfvorna af tegel kallas, äro här spikade 

i underpanelen, och munkarna, de täckande de¬ 

larna, lagda i cementblandadt bruk därpå, så att 

det hela bildar en enda sammanhängande stark 

kaka, som mycket väl håller att gå på. Nockarne 

äro täckta med tegel. 

I Tyskland, där experimenteringslustan är starkt 

utvecklad, har naturhgen många olika taktegel 

uppstått. De, som mest användas, tyckas vara 

de vanliga holländska takpannorna och falstegel 

af flera olika konstruktioner. Därjämte särdeles 

mycket, speciellt i Ltibeck, s. k. tungtegel, vanligt 

plantegel ungefär 13X28 cm. stort och 7 ä 9 

mm. tjockt, hvilket i allmänhet pressas, men äf¬ 

ven handstrykes. Det lägges efter skiffersystem 

samt spikas och understrykes. Nockarne äro nä¬ 

stan alltid täckta med tegel samt, ibland vid tung¬ 

teglet, äfven ränndalarna. 

Ofta glaseras teglet i de mest skrikande färger, 

och taket lägges i mönster -— ett utslag af nå¬ 

gon obegripjig utsmyckningslusta! 

Vi lida långt ifrån brist här i Sverige på goda 

taktegel. Både vanliga takpannor och falstegel 

tillverkas här och, möjligen på ett eller annat 

ställe, äfven tungtegel. Hvad det gäller är, att 

få tegeltaken uppskattade och använda i så stor 

utsträckning, som de förtjäna. 

Under det att jag i det föregående hufvudsak- 

ligen sysslat med teglet såsom ytmaterial, där 

särskildt färg, ytstruktur och därmed samhörande 

spela in, vill jag öfvergå till några iakttagelser 

och reflektioner angående dess arkitektoniska be¬ 

handling och dess formgifning. 

Att det är ett materials egenskaper, som böra 

betinga dess användning och dess behandling, är 

ju nästan en axiomatisk sats, men hur mycket 

syndas icke ändå häremot. Anledningen måtte vara, 

att det ju ej går att uppställa påtagliga normer här¬ 

för på grund af egenskaperna, utan att stort spelrum 

måste lämnas åt känslan och den personliga sma¬ 

ken som därvid måste, med eller mot vår vilja, 

komma in i byggnadsverket. För att icke denna 

frihet skall missbrukas, är det nödvändigt, att arki¬ 

tekten blir så intim, så förstående gentemot materia¬ 

len, att han rent af känner med dessa, på så sätt, 

menar jag, att kompositionen blir till sådan grad 

beroende af det föreliggande materialet, att det 

sedan känns som en missräkning, om, med bibe¬ 

hållande af kompositionen i öfrigt, materialet än¬ 

dras, äfven om denna ändring skulle innebära ett 

dyrbarare material. Den, som känner så, tror 

jag har vid användningen tillgodogjort sig en del 

af det materialets speciella egenskaper. Och så¬ 

dant behöfver arkitekturen. 

Tegel har så gamla anor och är så mångsidigt 

användt och pröfvadt, att något epokgörande nytt 

i formgifningen kan man knappast vänta, att den 

nyare tiden har gifvit eller kommer att gifva; 

livad det gäller är att taga vara på och studera 

det bästa, som härvidlag gifvits af äldre tider. 
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Fig- 5- 

Det bör ju vara tämligen lätt för en senare tid att 

skilja det fruktbärande och karaktäristiska i an¬ 

vändning och behandling från de öfverdrifter och 

oegentligheter, som alltid måste komma in. 

Fastän teglet användts flera tusen år före vår 

tidräkning, är det egentligen först under medelti¬ 

den, som detta material i form och konstruktion 

ger säg uttryck i arkitekturen. Det är också un¬ 

der denna epok, som teglets glansperiod inom 

byggnadskonsten infaller. Medan den italienska 

tegelarkitekturen, från hvilken den nordeuropeiska 

måhända ursprungligen är något påverkad, står 

tämligen isolerad, ha de nordeuropeiska ländernas 

mera gemensamt, om de också utvecklats i viss 

grad själfständigt. 

I de enkla och specifika former, som så små¬ 

ningom blefvo karakteristiska för teglet, ha vi 

mycket att lära, lika väl som att taga varning af 

den lättsinniga lek med former och arkitekturmo¬ 

tiv, som tegelarkitekturen så småningom under se¬ 

nare medeltiden urartade till, speciellt i Tyskland. 

Danmarks moderna 'arkitektur, som är påfal¬ 

lande sund och måttfull, är utvecklad till stor del 

på nationell grundval genom ett ingående och för¬ 

stående studium af landets äldre byggnadskonst, 

men — i god mening — äfven påverkad af andra 

länders, såsom Hollands och Tysklands, men fram¬ 

förallt Nord-Italiens arkitektur. 

En viss begränsning i material, och andra om¬ 

ständigheter, ha bidragit att göra den sällsynt 

enhetlig. 

När man ser de rika lämningarna från äldre ti¬ 

ders arkitektur i Danmark, förstår man deras be¬ 

fruktande betydelse för nutiden. Många af dessa 

gamla stämningsfulla kyrkor och ståtliga slott skulle 

vara frestande att omnämna, men då mitt syfte 

ju egentligen gällt nyare tiders verk, är det in¬ 

struktivare att se deras lärdomar öfversatta i nu- 

tidsspråk på moderna byggnader. 

Det nya rådhuset i Köpenhamn af M. Nyrop 

(fig. i) är ju den mest kända och mest beundrade af 

dessa. Teglet är här hufvudmaterialet, men det 

har blifvit understödt och kompletterad af andra 

starkare material, såsom flera olika slag af natur¬ 

lig sten. Till färgen äro dessa sammanställningar 

väl beräknade, och i öfrigt sådan hänsyn tagen 

till hvarje materials resurser, att ett utmärkt hel¬ 

Fig. 6. 

hetsintryck erhållits. Äfven i interiören är tegel 

användt på samma målmedvetna sätt, och fördel 

dragen af dess vackra färg. En utomdentlig om¬ 

sorg är ägnad åt alla detaljer, icke minst teglets, 

hvilka i allmänhet inskränka sig till enkla profiler, 

primitiva geometriska ytmönster o. d. 

Aled liknande hänsyn har teglet behandlats i 

andra moderna byggnader, af hvilka jag här med¬ 

tagit några fotografier såsom exempel. Statsbiblio- 

teket i Aarhus (fig. 2) af H. Kampmann är en bygg¬ 

nad i tegel och sandsten med taklist i Hennebique- 

konstruktion. Toldbodarne i Aalborg (fig. 3) och 

i Aarhus (fig. 4) af samme man äro hufvudsakli- 

gen i tegel och naturlig sten, det förra med svensk 

granit, det senare med sandsten. Fig. 5 visar 

en apoteksbyggnad i Svendborg, af Alagdahl- 

Nielsen, i tegel och naturlig sten, och figg. 6 och 

7 äro ett par uthyreshus i Köpenhamn af Pless- 

ner och Leuning Borch respektive. Samtliga äro 

täckta med skiffer eller tegel. Absalonstatyn i 

Köpenhamn har sitt postament delvis utfördt i 

tegel, en ära som väl förr ej vederfarits detta 

material. Kanske har detta skett med tanke 

på, att det var Absalon, som hade största för¬ 

tjänsten om teglets införande i Danmark. 

Trots sin medeltidsrika, starkt utvecklade tegel¬ 

arkitektur har Tyskland ingen karakteristisk modern 

sådan, som vare sig i omfattning eller mognad, 

kan mäta sig med Danmarks. Dels har teglet 

svåra konkurrenter i andra material, dels gör sig 

ett sådant oroande nyhetsbegär gällande. Det 

experimenteras med former och färger. I Ham¬ 

burg såg jag en byggnad under uppförande, som 

helt och hållet utfördes i glaseradt tegel. Någon 

typisk formbildning, som för oss kunde vara af 

större intresse, kan man ju knappast vänta af detta 

laborerande — i hvarje fall är den ännu icke fär¬ 

dig- Jag vill emellertid med ett par fotografier 

visa ett par goda exempel på, att äfven här sträf- 

vanden i en sund och återhållsam riktning göra 

sig gällande. Fig. 8 visar ett varuhus från Bremen 

med en enkel och god detaljbehandling tillsam¬ 

mans med puts och något naturlig sten. Fig. 

g och 10 äro ett par affärs- och uthyreshus, ett 

från Ltibeck och ett från Hamburg, det senare 

med ganska måttfullt användande af glaserade 

tegel och plattor. 



Emellertid synes det mig vara i Danmark, vi 

hafva de största lärdomarna att hämta. Det är 

ett land ganska förbisedt af arkitekter, som äro 

ute på studieresor. Man tycks tro, att ett så när¬ 

beläget land ej kan ha något väsentligt nytt att 

bjuda, och dock är det väl ett af de land, där studiet 

af modern arkitektur är mest gifvande. 

Skulle man söka finna någon regel för teg¬ 

lets användande i den moderna danska arkitek¬ 

turen, skulle det vara den: att teglet användes så, 

att det ej öfveranstränges, eller med andra ord, 

man försöker ej med tegel nå mål, som ligger utom 

dess egentliga uppgift. Naturlig sten har häri¬ 

genom fått en viktig roll att spela vid konstruk¬ 

tiva och mera kräfvande ändamål, såsom solbän¬ 

kar, fönsteromfattningar, hvalfstenar och andra 

bärande eller skyddande delar, eller på ställen, som 

man vill accentuera genom en rikare ornamentik. 

Detta har det goda med sig, att teglets de¬ 

taljbehandling kan hållas inom vederbörliga grän¬ 

ser, d. v. s. detaljerna kunna inskränkas till den 

enkelhet, som fordras, för att de skola kunna 

utföras i samma råmaterial och på samma sätt 

som det öfriga, vanligen handslagna teglet, hvil- 

ket är nödvändigt för åstadkommande af samma 

effekt i färg och yta. 

Man är då fri Irån terrakottaarkitektur, som 

alltid får öfver sig en kärf och liflös färg, och äf- 

ven ger anledning till schablonmässighet, hvilket 

är all konsts död. Man må nu beundra sådana 

terrakotta-arbeten som det lilla kapellet > clella 

Spirito Santo» i Bologna eller, för att ta ett 

exempel från Tyskland, »Fiirstenhof» i Wismar, 

några efterföljansvärda exempel torde de dock ej 

vara. Jag tror, rent ut sagdt, att terrakotta är 

ett alltför medgörligt material, för att det inte 

ovillkorligen skulle komma att missbrukas, liksom 

det är svårt att få en karakteristisk formbildning 

för ett dylikt material. Dessutom är det ju huf- 

vudsakligen konstruktiva byggnadsdelar, vi vilja 

utmärka med ornamentik ■— och något konstruk¬ 

tivt material är i hvarje fall terrakotta icke. 

Därför använda danskarne den naturliga ste¬ 

nen. Myckenheten får bero på råd och lägenhet. 

Vid enklare byggnader, där man ej har råd att 

kosta på naturlig sten, måste ju teglet användas 

i större utsträckning, men dess detaljbehandling 

hålles ändå inom förut angifna gränser, och man 

söker ej i tegel fä fram allt det, som kunde gjorts 

i den naturliga stenen, om man hade fått den — 

såsom allt för ofta brukas hos oss. 

Förutom den utsmyckning, som tillkommer 

de konstruktiva delarna, och som sålunda ofta kom¬ 

mer till utförande i annat material eller också in- 

skränkes till, de enklaste former, ha vi den ut¬ 

smyckning, som väggytorna kräfva, inte därför att 

de äro släta, cläraf få vi snarare för litet än för 

mycket, utan för att gifva åt dem önskade pro¬ 

portioner eller för att betona viktigare partier. 

Härvid kommer tegel till användning i band, mön¬ 

ster, geometriska figurer etc. tillsammans med in¬ 

sättningar i puts — eller vid mera påkostade fall — 

naturlig sten. 

I exteriören är i regeln allt tegel af samma 

sort till färg och kvalitet. I interiören däremot, 

där föröfrigt tegel användes ganska mycket i vesti- 

buler, trappuppgångar och dylikt till skoningar, 

putsomfattningar, hvalfstrålar o. s. v. (här ofta 

maskinslaget), får man ofta se stenar af någon annan 

färg, med eller utan glasyr, försiktigt och väl använda. 

Beträffande teglets detaljer och sättet för dess 

användning i ytornament, skulle det vara nästan 

lönlöst att här söka få någon öfversikt däraf, då 

man näppeligen kan påvisa några för arkitekturen 

i dess helhet typiska motiv, utan hvarje konstnär 

härvidlag följer sin smak och för öfrigt — natur¬ 

ligtvis inom vederbörliga gränser — stor omväx¬ 

lings- och uppfinningsrikedom gör sig gällande. 

Hur eller hvar nu teglet i Danmark användes, all¬ 

tid tycker man sig skönja sunda och rationella prin- 

ciperdärbakom. Jag harsökt framhålla detväsentliga 

af detta mot bakgrund af förhållandena härhemma. 

Öfver dem alla står det grunddrag, som synes 

mig vara gemensamt för hela den moderna danska 

arkitekturen, och som jag skulle vilja karakterisera 

med det gamla ordspråket: »tala är silfver, men 

tiga är guld». 

Ivar Tengbom. 
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SVENSKA RÅDHUS. 

LIDKÖPINGS RÅDHUS. 

Magnus Gabriel de la Gardie, den store bygg¬ 

herren, från hvilken så många byggnadsverk 

härstamma i vårt land, fick rättighet anlägga 

en stad invid det gamla från medeltiden här¬ 

stammande Lidköping och påbörjade detta ar¬ 

bete 1672, och den nya staden uppslukade snart 

den gamla. Det berättas, att kanslären till råd¬ 

stuga förärade densamma ett sitt jaktslott, som 

allt sedan ända in i våra dagar tjänstgjort som 

rådstuga. Det finnes ännu i behåll, ehuru flyt- 

tadt till en annan plats, och utgöres af en bräd- 

beslagen träbyggnad, som bilden visar. 

HUDIKSVALLS RADHUS. 

Detta rådhus, som nu är en saga blott, i det 

att det atbrann vid den senaste stora eldsvådan 

1879, torde dock få räknas till denna serie, då 

staden ännu ej hunnit erhålla något nytt. Råd¬ 

huset, uppfördt under första hälften af 1700-talet, 

var en för Norrlands städer tämligen typisk ba¬ 

rockbyggnad, uppförd af reveteradt liggtimmer 

och med löktorn. Man har framkastat den hy¬ 

potesen, att de från denna tid i norra Sverige så 

ofta förekommande löktornen skulle rönt infly¬ 

tande af den ryska arkitekturen genom de hem¬ 

vändande fångarne från det stora ryska fälttåget. 

Härmed må nu vara hur som helst, men de äro 

af en viss pittoresk verkan. 

SIGTUNA RÅDHUS. 

Den idylliska gamla staden vid Mälarstrand 

har ett lika idylliskt litet rådhus, synbarligen från 

1700-talet. Det utgöres af en liten rådhussal samt 

ett par mindre utrymmen, men saknar ej ett litet 

torn med urverk. dlgi. 

STEN STURE-MONUMENTET. 

I de dagliga tidningarna har ett upprop till 

allmänheten för en tid sedan från föreningen S:t 

Erik varit synligt. Det innehöll en uppmaning 

till alla intresserade att inkomma med ett förslag' 

— en idé — till ett monument i Stockholm öfver 

riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Anled¬ 

ningen till denna uppmaning till alla var den, 

att inom den krets, som i föreningen väckt för¬ 

slaget, det yppat sig olika uppfattningar af hvar 

och med hvilket föremål Sturens minne borde 

hedras i vår hufvudstad, och man trodde sig 

gagna saken genom att vädja till en större krets 

för att erhålla mångas mening. 

Den tanken framställdes för några år sedan 

af vår framstående landsman Axel Herman Hägg, 

LIDKÖPINGS RÅDHUS. 

HUDIKSVALLS RÅDHUS. 

SIGTUNA RÅDHUS. 



16 

att man för detta ändamål borde i brons afgjuta 

Storkyrkans S:t Göran och draken samt resa den 

på den minnesvärda platsen Brunkebergs torg, 

där en gång den betydelsefulla striden om Sve¬ 

riges frihet utkämpades; detta har från många 

håll väckt sympatier, men äfven från andra håll 

opposition. Man har sålunda föreslagit resandet 

af ett modernt konstverk på Stortorget eller nå¬ 

gon af de öfriga små öppna platserna i staden 

mellan broarna, ja röster ha höjts att förvärfva 

det Miiles’ska Uppsalaförslaget för Stockholm, 

o. s. v. 

Jag griper här tillfället att plädera för min 

egen uppfattning. Jag ställer mig på Häggs sida, 

ty min åsikt är, att man för närvarande näppe¬ 

ligen här i landet kan åstadkomma något vack¬ 

rare skulpturverk än den gamla medeltidsbilden 

S:t Göran, på samma gång det vore önskligt få 

detta fullödiga konstverk förevigadt i ett fastare 

material än dess nuvarande. Man har invändt, 

att det till sina dimensioner är för litet, men 

uppsatt på en hög piedestal med tämligen ut¬ 

bredd fot, exempelvis ett brunnskar, torde det 

nog göra sig fullt gällande, i synnerhet om man 

tänker sig rustning och mundering förgyllda. Man 

har all historisk rätt att anse den ifrågavarande 

gruppen som ett monument öfver Brunkebergs- 

slaget, och det komme därigenom till sin rätta 

plats. Torget finge naturligen så till vida om¬ 

vandlas, att åkarestationen flyttades, pumpen åter¬ 

bördades till sin forna plats och sist, men icke 

minst, fondfasaden blefve en monumentalare, hvil- 

ket väl icke torde dröja så många decennier. 

Detta förslag, hvilket, som sagdt, hos många 

stött på motstånd, borde bland arkitekter komma 

under debatt, och jag vill på det bevekligaste 

uppmana mina yrkesbröder, som älska vår stads 

prydande, att mer eller mindre utförligt uppfylla 

föreningens, S:t Erik, anhållan att gifva förslag, 

i ämnet eller ock i denna tidskrifts spalter dis¬ 

kutera saken. Måhända bör påpekas, att detta 

minnesmärke ej må förblandas med det förslag, 

som inom Katarina församling väckts om att på 

dennas kyrkogård resa ett Sture-monument, ty 

detta gäller helt och hållet den yngre riksföre¬ 

ståndaren Sten Sture och är en sak för sig, som 

förtjänar sitt eget kapitel. 

Agi. 

BÖCKER. 

STOCKHOLMS BELYSNING. 

Andra upplagan, utgifven nied anledning af 

gasverkets femtioåriga tillvaro den 18 december 

iqoj. Denna rikt illustrerade festskrift, som i 

dessa dagar utdelats af gasverksstyrelsen, har 

utom det allmänna belysningstekniska intresset 

äfven intresse för arkitekter, då det i bild upp¬ 

tager samtliga af arkitekten Ferdinand Boberg 

för stadens belysningsändamål utförda byggna¬ 

der, och sålunda bildar ett slags monografi öfver 

dennes betydliga insats inom den del af bygg¬ 

nadskonsten, man kan kalla byggnader för tek¬ 

niskt ändamål. Hit räknas naturligtvis icke de 

byggnader, som samme arkitekt utfört för 

skilda utställningar af mera tillfällig art och en¬ 

ligt sakens natur helt olikartade mot dessa ifråga¬ 

varande stadens byggnader, som med sin tro¬ 

hjärtade och solida elegans hedra arkitekten så 

väl som byggherren. Agi. 

* 

Sedan sista numret at Arkitektur och Deko¬ 

rativ konst utkom, har ett nytt uppslagsverk om 

domstolsbyggnader utkommit, nämligen Baukunde 

des Architecten, Zweiter Band, Dritter Theil. 

Innehåller bl. a. postbyggnader, banker, börs¬ 

byggnader, domstolar och fängelsebyggnader. 

Pris 10 mark. 

Framför Handbuch der Architecter har den 

företrädena af nyhet och prisbillighet, fastän sär- 

skildt kapitlet domstolar är nästan lika vidlyftigt, 

men treflierar e skrifvet och illustreradt. 

R. S. E. 
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ARKITEKTURTAFLINGAR. 

RÅDHUSTÄFLINGEN. 

Genom annons i den dagliga pressen den 22 

december 1903 har Drätselnämndens första af- 

delning inbjudit svenska arkitekter att komma in 

med förslag till en byggnad för magistraten, råd- 

stnf vur ätten och förmyndarekammaren, afsedd att 

uppföras på kvarteret Eldkvarnen å Kungsholmen 

i Stockholm. 

Täflingen är dubbel; en första allmänn skiss- 

täfiing och en andra begränsad. 

Till den senare utfärdas eventuellt nytt pro¬ 

gram, och till densamma inbjudas sex bland de 

i första täflingen deltagande, hvilkas förslag af 

prisnämnden satts främst. 

För den första skiss-täflingen lämnas en tid af 

nära tre månader, d. v. s. från den 22 december 

1903 till den 15 mars 1904. 

Till den begränsade täflingen, för hvilken tid¬ 

punkten ännu icke blifvit fixerad, lämnas en tid 

af 3 månader. 

Inga pris utdelas i första täflingen. Man täf- 

lar om att komma med i den begränsade. Till 

hvar och en af dem, som deltaga i denna senare, 

lämnas en godtgörelse af 1500 kronor; dessutom 

utfästes ett första pris å 3 500 kronor samt ställes 

till prisnämndens förfogande 5 000 kronor, att ut¬ 

delas som pris om högst 2 000 kronor bland de 

öfrige täflande. 

Båda täflingarna äro anonyma. 

Prisnämnden är i de båda täflingarna densamma 

och består af: 

Friherre G. Tamm, 

Arkitekt M. Nyrop, 

Professor I. G. Clason, 

Borgmästare C. Lindhagen, 

Rådman R. Öhnell, 

Arkitekt G. Wickman. 

I häft. n:o 2 för år 1903 af denna tidskrift stod 

att läsa det förslag till ordnandet af denna täfling, 

som, på grund af Drätselnämndens anhållan, ut¬ 

arbetats af Svenska Teknologföreningens Afdel- 

ning för Husbyggnadskonst. Det är endast i en 

mera väsentlig punkt, som det nu utfärdade pro¬ 

grammet skiljer sig från Teknologföreningens 

förslag, i det att antalet deltagare i den senare 

täflingen sänkts från 8 till 6. Prisen stå dock 

kvar med de summor, som af Föreningen före¬ 

slogos, hvadan alltså det ekonomiska utbytet af 

täflingen för dem, som icke fått första priset, kan 

ställa sig något bättre. 

Hvad själfva programmet för byggnaden an¬ 

går, synes det lämna goda besked om rummens 

inbördes läge och deras användning. Det är med 

all tydlighet hållet fram, att man vid hvar och 

en af de olika afdelningarna önskar ett ljust och 

väl inrättadt vaktrum. Trefnaden och bekväm¬ 

ligheten i det dagliga arbetet beror till stor del 

på en lycklig lösning af denna detalj i planen, 

hvilket ofta nog förbises vid komponerandet af 

planer för ämbetsbyggnader. Det är ock att 

märka, att man nu for första gången här i lan¬ 

det synes vilja fastslå en viss typ för våra dom¬ 

salar. Det är icke för tidigt. Skada blott, att 

man, på grund af rådhusrättens organisation, icke 

redan från början kunnat få utbilda en typ för 

civilmål och en för brottmål. Det skulle i icke 

ringa mån förenklat frågan om fångarnes för¬ 

varande och framförande inom rådhuset. Pro¬ 

grammet ger antydan om, att uppgiften kan lö¬ 

sas på i hufvudsak två olika sätt: nämligen med 

eller utan en central hall, en »Salle des Pas- 

perdus». 

Fullständigt program med kartor erhållas hos 

Drätselnämndens registrator. Stora Nygatan 2, 

1 tr. mot deponerande af 5 kronor, hvilka åter¬ 

fås vid inlämnadet af förslagsritningarna till den 

allmänna täflingen. 

Går man ännu en trappa upp i samma hus, till 

Stadsfullmäktiges expedition, kan man, om lyckan 

är god och upplagan icke tagit slut, äfven er¬ 

hålla ett exemplar af »Bihang N:o 25 till Bered¬ 

ningsutskottets utlåtanden» för år 1895. I detta 

häfte, som innehåller en del af rådhusfrågans för¬ 

historia, finnes äfven några planförslag till rådhus 

på den gamla rådhustomten samt på kvarteret 

Fruktkorgen å Kungsholmen. För dem, som 

ämna täfla, torde detta häfte icke vara utan in¬ 

tresse; liksom ett besök i lokalen för fastighets- 

böckerna i nuvarande rådhuset i allmänhet är 

att rekommendera. Icke just för att se, hur det 

skall vara, snarare hur det icke skall vara. 

»Handbuch der Architectur» Theil 4, halb-band 

7, innehåller ett kapitel om domstolsbyggnader, 

ganska rikt illustreradt med planer och sektioner 

i de skalor, som begäras i skisstäflingen. Där 

finnes ock en god öfversikt af hit hörande litte¬ 

ratur. Red. 
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TÄFLAN FÖR RITNINGAR TILL FÖR¬ 

ÄNDRING OCH TILLBYGGNAD AF 

STADSHOTELLET I VÄSTERVIK. 

Till denna täflan finnes ett väl uppsatt pro¬ 

gram, hvars fel väl egentligen består i, att det 

så obestämdt som »helst begäres ett kostnadsför- 

slag -, samt att prisnämnden blott består af bygg¬ 

nadskommittén och två tillkallade sakkunniga, 

däraf blott en arkitekt, E. Lallerstedt. Det tyckes 

vara ytterst svårt att få byggherrar att inse, att 

ju bättre villkoren äro, dess flera goda täflande 

komma att deltaga. Priserna äro för öfrigt ej 

att klaga på, 800 och 400 kr., då arbetet blott 

får kosta omkr. 100,000 kr., samt ritningarna 

blott skola utföras i skala y och dessutom den 

täflande, hvars förslag antages till utförande, har 

rättighet att mot skälig ersättning utföra erforder¬ 

liga ritningar. Ett synnerligen viktigt men dess 

värre alltför sällsynt tillägg. 

R. S. E. 

TÄFLAN MELLAN INBJUDNA. 

Svenska läkaresällskapet har utlyst en begrän¬ 

sad täflan mellan arkitekterna E. Stenhammar, 

E. Lallerstedt och C. Westman. 

Täflingen saknar således intresse från vanlig 

synpunkt; men torde vara värd omnämnande, 

dels på grund af uppgiftens säregenhet, en svensk 

klubblokal, dels emedan programmet är ytterst 

redigt och väl uppsatt. 

Täflingsritningarna skola lämnas den 15 febr. 

1904, och hvar och en af de täflande får 1,200 

kr. för tvenne alternativa förslager för sällskapet 

enbart, eller äfven för uthyrning i skala '/200 för 

planer och för fasader och skärningar. 

Bedömandet sker i första hand af sällska¬ 

pets byggnadskommitté med biträde af förste 

intendenten Carl Möller, hvarefter läkaresällskapet 

afgör, om något och hvilket förslag skall läggas 

till grund för byggnadens uppförande. 

R. S. E. 

1 bjärt motsats till ofvan nämda täflingar står 

TÄFLINGEN OM RITNINGAR TILL KA¬ 

PELL I HJORTHAGEN. 

Af programmet, som är ytterligt slarfvigt ihop- 

kommet, framgår, att man vill hafva ett kapell af 

sten,hvälfdt eller med träpaneladtinnertak, med 600 

sittplatser, sakristia och dubbla fönster samt an¬ 

ordningar för ventilation och uppvärmning be- 

lysningsanordningar, altarprydnad och orgel eller 

möjligen blott ett bättre harmonium, allt detta 

och grunden för högst kr. 125,000. 

Man fordrar före den 15 mars 1904 ritningar, 

planer, fasader och skärningar och en perspektiv 

i skala Y200 , och så en situationsplan med för¬ 

slag till planering. 

Dessutom ett detaljerat kostnadsförslag, helst 

baseradt på anbud. 

Prisdomare äro: 

Riksantikvarien H. Hildebrand, 

Dockmästaren P. Werner, 

Hofintendenten G. Lindgren, 

och priserna kr. 800 och 400. 

Sedan man sett programmet och minnes bygg 

nadsfrågans förhistoria, göra reflexionerna sig 

själfva. R. S. E. 

* 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för 

Arkitektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, 

Grefgatan 11, Stockholm. (R. T. 7070, A. T. Österm. 3030.) 

& * 
* 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å 

utrikes ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumera¬ 

tion ske hos herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expe¬ 

dition, Brunkebergstorg 18, samt a alla postkontor i riket. 

Redaktionen. 

* * 
* 

INNEHÅLL. 

Nybyggnaden i Stockholm för Vesterås-Bergslagens Jernvägs- 

aktiebolag. 

Ur skissboken. 
Om tegel. Reseberättelse insänd från kommersekollegium. 

Svenska rådhus. 

Sten Sture-Monumentet. 

Böcker. 

Arkitekturtäflingar. 
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ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

EN HEDERSGÅFVA TILL PROFESSOR I. G. CLASON. 

Professor I, G. Clason har i år obevekligt undan- 

bedt sig återval som ordförande i Fackafdelnin- 

gen för husbyggnadskonst inom Svenska Teknolog- 

föreningen. 

Med ospard möda och själfuppfforande intresse 

har han under mera än ett decennium som ordförande 

verkat för afdelningens sammanhållning och lifskraftiga 

utveckling. Med vid och öppen blick för det stora 

och väsentliga i sin uppgift, aldrig glömmande hufvud- 

sak för bisak, klarsynt, lugnt och oegennyttigt har 

han outtröttligt verkat för den svenska byggnadskon¬ 

stens höjande och fackintressenas främjande. Resul¬ 

tatet af hans arbete är vida större, än man ännu i 

allmänhet kan öfverskåda. 

HÄFT. 2. FEBR. 6. 1904. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM. 



20 

Liksom det uppväxande arkitektsläktet lärt sig 

att i Clason se den banbrytande ledaren, den besin- 

ningsfulle lagstiftaren, den samvetsgranne och veder- 

häftige målsmannen för dess ideala sträfvan, så hafva 

vi äldre hos honom lärt känna det varma, humana, 

ungdomliga sinnet förenadt med den mogna, öfver- 

lägsna erfarenheten och den fasta, manliga karaktä¬ 

ren. Inom fackafdelningen har med fog kunnat sägas, 

att afdelningens arbete var Clasons arbete. Hans upp¬ 

fattning har städse varit saklig, rationell och konst¬ 

närlig, hans verksamhet grundlig, logisk och konse¬ 

kvent. Fri från alla tillfälliga, personliga och små 

hänsyn, oberörd af dygnströmningarnes ytliga hvirflar 

och moderörelsernas svallvågor har han framsynt stått 

vid styret, hufvudet högre än allt folket. Flärdlös, 

fåordig och vältalig på samma gång är Clason den 

borne ordföranden och höfdingen. Ty hans ord, vägda 

på guldvåg, hafva städse befunnits mättade med lödig 

tanke och tanken med känslans och erfarenhetens 

guld — och det har stått en man bakom orden, en 

man med hjärtat på rätta stället. 

Då professor Clason nu funnit tiden inne att an¬ 

förtro ordförandeklubban i andra händer, gör han det 

i den öfvertygelsen, att hans arbete burit mogen frukt, 

att afdelningen nått tillräcklig lifskraft och fasthet att 

kunna bestå hans ständiga, stödjande verksamhet för¬ 

utan. Clasons arbete kräfves odeladt på andra om¬ 

råden, där det i ännu högre grad må komma våra 

yrkesintressen tillgodo. Men afdelningen har skäl att 

hoppas, att hans varma nitälskan för densamma allt¬ 

jämt må fortfara. 

Vid sista sammanträdet under förra året, sedan 

man fått kännedom om professor Clasons afsigt att 

nedlägga ordförandeklubban, uppstod en stark önskan 

bland afdelningens medlemmar att genom en yttre 

symbol gifva uttryck åt dess tacksamhet mot den af- 

hållne ledaren. Tanken vann stor anklang öfver hela 

riket, och inom några veckor tecknades i små belopp 

af såväl arkitekter som ingeniörer en summa af ine¬ 

mot ett tusental kronor. Redan vid detta års första 

sammanträde kunde högtidligen till professor Clason 

öfverlämnas resultatet: En af styrelsen inköpt ståtlig 

antik bronsuppsats bestående af två kandelabrar och 

en blomsterskål fylld med doftande gula rosor. Af¬ 

delningens nye ordförande höll ett varmt tal med tack 

för de gångna åren, följdt af ett dånande, taktfast 

hurra från den ovanligt talrikt församlade afdelningen. 

Festföremålet svarade vackert med ett handslag och 

några blygsamma ord om, att gåfvan var alldeles utan 

proportion till, hvad han uträttat. (En röst ur hopen: 

»Det fanns inte mera pengar»!) Men ett stod fast: 

då afdelningen velat samlas om en sådan minnesgåfva 

åt sin afgångne ordförande, så vore detta ett tecken 

både till lifskraft och sammanhållning och ett löfte för 

framtiden. Han vågade hoppas, att afdelningen stode 

på säkra fötter. Detta faktum vore för Clason en 

större glädje än någon hedersgåfva kunde skänka. — 

Efter sammanträdets slut egde ett animeradt sam- 

kväm rum, lifvadt af sång och strängaspel och mycken 

och god humor. Red. 

Dä tidskriften går i tryckning, erhåller Red. från 

arkitekt Wickman till intagande följande skrifvelse. 

Det må anmärkas, att brefvet är skrifvet utan känne¬ 

dom om ofvanstående lilla redogörelse, hvadan den 

omedvetna paralellen i bildspråket är ganska intressant. 

Red. 

Till 

Ordföranden i Svenska Teknologföreningens Afdehiing 

för Husbyggnadskonst Arkitekten G. Wickman. 

Vid Afdelningens senaste sammanträde den 18 d:s 

framförde Ni till mig Afdelningens för Husbyggnads¬ 

konst tack för mitt arbete inom densamma och öfver- 

lämnade till mig, såsom ett synligt bevis på den all¬ 

varsamma innebörden af denna tack en utomordentligt 

praktfull och dyrbar gåfva. 

Denna storartade erkänsla för ett arbete, som från 

min sida snarare tett sig såsom ett nöje, kom för mig 

så oförberedt och antog så allvarlig karaktär, att jag 

förstummades och blott svagt kunde uttrycka de kän¬ 

slor jag erfor. 

Det har därföre blifvit för mig ett behof att på detta 

sätt få genom Eder till Afdelningens för Husbygg¬ 

nadskonst medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, 

ännu en gång frambära min djupaste och vördsam¬ 

maste tacksamhet först och främst för den ur flere 

synpunkter för mig så värdefulla gåfvan, men ock för 

de gångna årens trefna och goda samarbete, och icke 

minst för allt det öfverseende och allt det välvilliga 

förstående, med hvilket Afdelningens medlemmar kom¬ 

mit mig, såsom ordförande, till mötes. Tack vare 

detta för en ordförande så ytterst värdefulla förtro¬ 

ende har det ock varit möjligt, att under vår Hus- 

bvggnadsafdelnings nu tillryggalagda ynglingaår lotsa 

farkosten fram undan både Schylla och Carybdis. 

Det förefaller mig, som vore vi nu snart ute på det 

stora öppna hafvet, där det blott gäller att följa kom¬ 

passen och, om storm blåser upp, att hvar man gör 

sin plikt. 

Stockholm den 24 januari 1904. 

Eder och Afdelningens 

djupt förbundne 

I. Gust. Clason. 
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LINKÖPINGS NYA TEATER. 

I landsortsstäderna börja de för en äldre genera¬ 

tion väl bekanta och för en yngre genom August 

Blanches berättelser åtminstone ej obekanta »ladorna», 

där tempeltjensten åt 4 af mnserna under ganska sär¬ 

egna former förrättades, bli alltmera sällsynta. I den 

ena efter den andra af våra länsresidensstäder ha ju 

under de senaste årtiondetia bildats ett »teater bygg- 

nadskonsortium», som understundom eller kanske 

rättare för det mesta haft åtskilligt med svårigheter 

att bekämpa och sannerligen behöft hela den konst¬ 

entusiasm, hvaraf ett sådant konsortium kan antagas 

besjäladt, för att skaffa det nödiga myntet; ty det är 

ju icke allestädes, som den numera populär vordna 

lotterimetoden fått tillgripas, och som bekant anses ju 

bedrifvande af teaterrörelse (med ett eller annat ly¬ 

sande undantag) vara en tämligen klen affär. Det 

vill säga för så vidt som icke jämsides med den and¬ 

liga föda, hvarmed en hungrande publik bespisas, kan 

bjudas något ^mera materiellt och såsom det tyckes 

för oss germaner nödvändigt »tilltugg». 

Och så kommer det sig, 

uppdrag att göra en teater 

teater med klubblokaler 

eller en teater med som¬ 

markafé, men aldrig »en 

teater». 

Och uppgiften skulle ju 

därigenom för arkitekten 

kunna bli icke' mindre 

lockande, om ej på samma 

gång siffran på den till buds 

stående byggnads-summan 

vore så afskräckande liten 

att man alltid erhåller i 

med restaurant eller en 

och anspråken så stora. Men kanske kommer det sig 

däraf, att till grund för den förra ligger minnet från 

»ladornas» tid och de senare-—-ja de äro fullständigt 

moderna. — Hvad nu särskildt den teater beträffar, 

som skulle utgöra föremål för nedanstående beskrifning, 

erhöll undertecknad i uppdrag att göra förslag till så¬ 

dan, där möjlighet skulle beredas för en framtida till¬ 

byggnad innehållande restaurant, kafé, sällskapsrum etc. 

Byggnaden skulle läggas på en tomt i hörnet af en 

bred väg, Vasavägen samt en smalare tvärgata, Platens- 

gatan och på mark platt som en pannkaka. Som man 

ser inte något vidare lysande läge, men som dock 

med förståndigt användande af träd och buskar och 

under förutsättning af att granntomterna ej bebyggas 

med skyskrapare, skulle kunna ordnas rätt tillfreds¬ 

ställande. 

2:ne alternativ föreslogos, som vidstående teck¬ 

ningar visa, men af skäl, som för undertecknad för- 

blifvit obekanta, har byggnaden kommit att ligga midt 

på tomten, hvarför sannolikt den påtänkta framtida 

tillbyggnaden blifvit uppgifven. 

Dispositionen af byggnaden framgår tydligt af pla¬ 

nerna och är för resten 

den enklast tänkbara för en 

teater med salong, som en¬ 

ligt begäran skulle rymma 

omkring, 500 platser, för¬ 

delade på parkett och 2:ne 

rader, och hvars byggnads- 

kostnad ej skulle få öfver- 

skrida 125,000 kr.: en sa¬ 

long med en fondvägg, i 

• v«4äväciic« • plan bildad af ett cirkel- 
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cegment, en korridor rundt omkring med å sidorna 

lagda afdelningar för ytterplagg, en vestibul med 

däröfver liggande foyer, som ansluter sig till salongens 

form, samt 2.ne vid sidorna i utspringande partier lagda 

trapphus med skilda trappor för raderna. 

På uttrycklig begäran ha de vid sidorna af par¬ 

kett liggande logerna tillkommit, hvarigenom åtmin¬ 

stone 2:ne utgångar för parkettpubliken tilltäppts, och 

således utrymningen i händelse af eldsvåda fördröjes. 

Det är något, som sannerligen borde förbjudas i veder¬ 

börande byggnadsordningar och långt viktigare än 

många andra där föreskrifna petitesser. 

Den senaste teaterolyckan påvisar med all önsk¬ 

värd tydlighet nödvändigheten af att öka utgångar- 

nes antal från själfva salongen till korridoren. Sa¬ 

longens sidoväggar böra i parkett vara fullständigt 

genombrutna af utgångar åtskilda af de för bärande 

af öfver varande mur nödvändiga pelarne af minsta 

möjliga dimensioner, och högst 3:ne bänkrader böra 

komma på hvarje utgång. En relativt stor säkerhet 

skulle då finnas för att, äfven om järnridån genom 

att vakten tappar hufvudet eller genom annan orsak 

ej skulle göra tjänst, parkettpubliken kommer helskin¬ 

nad undan. 
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Ville så vederbörande släppa till så mycket pengar, 

att en 2:dra rad aldrig behöfde tillgripas, utan sa¬ 

longens planarea tages så stor, att publiken kunde 

fördelas på parkett och blott en rad, som då gärna 

kunde anordnas som amfiteater med utgångar dels åt 

sidorna i likhet med parkettutgångarne, dels till en 

bakom liggande ljus korridor med foyer, tror jag att 

så mycket blifvit gjordt, hvad plandispositionen be¬ 

träffar, som kan göras för att en olycka som den 

vid Iroquoisteaterns brand skall kunna undvikas. Hvad 

nu vidare scenområdet på Linköpingsteatern beträffar, 

är scenen ungefär så stor som på medeltalet af våra 

nybyggda mindre teatrar, omkr. 14 m. bred och 10 

m. djup, med 5 st. kulissgator, en underbotten och 

med en höjd af 14,5 m. från rampen till tågvinden. 

Vid bägge sidorna af scenen och i höjd med 

scengolfvet befinna sig kulissmagasinen (fondmagasi¬ 

net har arkitekten för en mindre teater lyckligtvis 

aldrig några bekymmer för, då det i de flesta fall ej 

finnes mera fonddekorationer än, hvad som ledigt kan 

upphängas på scenen). Magasinen för mindre dekora¬ 

tioner och attributer finnas under kulissmagasinen i 

källaren; klädloger och garderober äro anordnade in¬ 

vid den bakom scenen löpande scenkorridoren och de 

vid dess bägge ändar liggande scentrapporna. En 

del af klädlogerna ha emellertid, när förslaget skulle 

förverkligas, fått lämna plats för en mindre klubblokal, 

som sålunda erhållit ett af medlemmarne kanske efter- 

sträfvadt, men ur teaterteknisk synpunkt mycket opas¬ 

sande läge »bakom rampen». 

Hvad sedan konstruktionen och inredningen af bygg¬ 

naden beträffar äro de de tänkbaraste enkla: 

Grund af granit å utmärkt botten på måttligt djup, 

som ritningen visar, murar af tegel, putsade både ut- 

och invändigt, tak af svartplåt, bjälklags och tak-kon- 

struktioner af trä, eldfasta trappor och, som termen 

lyder, med »enkel dekorering», hvilken undertecknad 

icke varit i tillfälle att följa. 

Uppvärmningen och ventilationen, konstruerad af 

ingeniör H. Theorell, sker medelst kaloriferer anord- 
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nade i 4 varmkammare, 2 för salongen, placerade un¬ 

der parkett-korridorens hörn samt 2 för scenens loka¬ 

ler i källarvåningen invid scentrapporna, denna billiga 

och likväl effektiva anordning kostar endast 7,000 kr. 

Belysningen sker på elektrisk väg, och scenen har 

till och med fått en regulator för växling af olik- 

färgadt ljus. Anordningen af scenbelysningen inclu- 

sive regulator har kostat c:a 8,000 kr. Järnridå med 

maskineri har åstadkommits för endast 2,000 kr. Scen¬ 

maskineriet af enklaste slag och af trä kostar med 

scengolf, balkonger kulissvagnar, fondupphängningar, 

falluckor etc. 10,000 kr. Byggnadsarbetet påbörjades 

i slutet af nov. 1902 och teatern, ehuru icke färdig 

utvändigt, invigdes i dec. 1903. Entreprenör för bygg¬ 

nadsarbetet har varit byggmästaren Sigurd Schillberg 

i Linköping och kontrollant stadsingeniören därstädes 

J. B. Carlson. 

A. Anderberg. 

FÖRSLAG TILL RESTAURERING AF HABO KYRKA I VÄSTERGÖTLAND 

OCH SÖLVESBORGS KYRKA I BLEKINGE. 

Alla deltagare i det skandinaviska arkitektmötet 

vid Vetterns strand år 1901 torde bevara det karak¬ 

teristiska intrycket af Habo gamla träkyrka i friskt 

minne. Undertecknad har sedan dess haft tillfälle att 

noggrannare studera henne och kan på grund däraf 

i korthet redogöra dels för hennes byggnadshistoria, 

dels för de åtgärder, som äro påtänkta för att be¬ 

vara hennes starkt utpräglade individualitet på samma 

gång som hennes användbarhet för församlingens behof. 

Historik. Under Habo kyrkas orgelläktare finnes 

anbragt följande inskription: 

Halfwa denna kyrkan som 

tilförne war en korskyrka 

Bygdes, i wäster som wäggarna ännu 

stå i Probstens sahlig Magister Brynolphi 

Lundelii tid Ahr 1680 och åhr 1723 låt Sahl: 

Herr Probsten Martin Seth med kyr¬ 

kans och församblingens medel och bekost¬ 

nad tillbygga den östra hälften, med 

nytt tacklag bepryda och med 

Predikostohl altare 

Tafla och Stohlar 

inreda. 

Den del af kyrkan som uppfördes 1680 eller den 

västra sträckte sig efter allt att döma till de å norra 

och södra långväggarna ännu synliga, å uppmätnings- 

ritningarne angifna spåntäckta knutarne. Denna »kors¬ 

kyrka», som ehuru timrad torde varit utförd i analogi 

med stafkyrkotypen, hade en ännu befintlig ingång i 

väster och tvenne, nu igensatta ingångar i norr och 

söder, hvilka fordom skyddades af vapenhus och torde 

motsvarat korsarmarnes läge. Den 1723 tillbyggda 

delen af kyrkan har en port å norra och en å östra 

sidan samt murad sakristia. Den norra porten egde 

ett nu nedrifvet vapenhus. Uppgifterna om kyrkans 

tillkomst och utsmyckning kompletteras genom föl¬ 

jande inskription: 

Anno 1736 

Under kyrkioherdens Herr: 

Christian Fogelmarks Bestyran¬ 

de blef med kyrkians bekostnad Orgewerket bestelt 

och inkiöpt och Anno 1743, 

Låt Herr Kyrkioherden Christofer Jung- 

marker med församblingens samråd 

och kyrkans medel Hela kyrkan med Målning bepryda 

Gud Wälsigne Församblingen med hälso 

sann Lära, i et gudeligt Lefwerne 

och Beware detta Hus för al olycka 

och förderf. 

Slutligen förmäler traditionen att en i förstugan 

invid östra kordörren med ett snidadt stängsel om¬ 

gärdad graf innesluter stoftet af byggkonstnären, som be¬ 

tingat sig denna hviloplats. Inskriptionen på stängslet: 

»Herr Commissarien Swen Nilsson Swan 

— — Och wittna om hans konst 

Mång kyrkia, torn och hus» 

synes bestyrka denna uppgift. 

Byggnadsstil. Habo kyrka, sådan den utgick ur 

Swen Nilsson Swans konstförfarna händer, eger drag 

af originell och storslagen karaktär, som obetingadt 

gifver den främsta platsen bland vårt lands äldre 

träkyrkor. 

Ehuru uppförd i slutet af 1600-talet och början 

af 1700-talet har kyrkan -— måhända i anslutning till en 

i dessa skogsdistrikt segt bibehållen, i den äldre västra 

delen af kyrkan bevarad gammal tradition — i hela 

sin stomme och anläggning tillgodogjort sig det ung¬ 

gotiska systemet: högt midtskepp med belysning från 

fönster under taket, och lägre sidoskepp med triforier 

under takfallen. 

Men detta påfallande gotiska system har dels till 

följd af trämaterialets karaktär och tekniska möjlighe¬ 

ter dels till följd af tidens rådande smak fått origi¬ 

nella afvikelser i renässansstil, d. v. s. den renässans 

som- Upmark benämner Wasastil eller smakperioden 

före 1650, som här dröjt sig kvar till 1723. Bland 
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de konstruktiva egendomligheterna må nämnas raden 

af sammanbindningsbjälkar öfver midtskeppets stöd 

och mellan dessa liggande kasettliknande plafonder; 

bland detaljerna de egendomliga, logeartade inbygg¬ 

naderna och entresolerna som förläna kyrkans inre ett 

pittoreskt lif. 

Allt detaljarbete äfven som altarprydnad, predik¬ 

stol, bänkar och orgel är utfördt i Wasastil. Äfven 

målningen, ehuru verkställd på 1700-talet af målare 

från Jönköping, är byggd dels på motiv ur Wasastilen 

såsom kvadreringen å väggarnas lägre del, dels på de 

under den Pfalziska perioden vanliga cartouchemotiven, 

allegoriska emblemen och figurframställningarna, hvar¬ 

med triforiernas bröstvärn och plafonderna äro rikt 

prydda. 

Inredning. Till kyrkans måleriska verkan bidraga 

i hög grad den nästan orubbade inredningen från 

1723 och 1736. Endast predikstolen synes af någon 

anledning — troligen vid en flyttning — hafva under¬ 

gått sådan ändring att dess ursprungliga, för öfrigt 

ganska tarfligt utförda, underdel icke längre rätt pas¬ 

sar till öfverdelens form och delvis ersatts med en 

hvitmålad simpel brädvägg. Ofvan orgeln har också 

i senare tid uppsatts en ful och vanprydande extra 

läktare för att bereda ökad plats på orgelläktaren. 

Äfven det inbyggda vindfånget å norra sidan skadar 

kyrkans totalintryck. 

Slutligen har kyrkan äfvenledes i senare tid för¬ 

setts med tvenne kaminer, en på norra och en på 

södra långväggen, hvilka emellertid dels i hög grad 

vanpryda densamma, dels skada den dekorativa mål¬ 

ningen genom rök och Fetta, dels utgöra en verklig 

fara för hela det intressanta och oersättliga byggnads¬ 

verket, enär deras rörledningar icke kunna tillfreds¬ 

ställande isoleras. 

Inre restaureringsåtgär- 

der. De inre delar af kyrkan 

som behöfva ändras eller 

restaureras äro uppvärm- 

ningsanordningen, golfbjälk- 

laget, golfvet, bänkarna, pre¬ 

dikstolen, orgelläktaren, nor¬ 

ra vindfånget och målningen. 

För en effektiv och mot 

eldsolycka ofarlig uppvärm¬ 

ning afser restaureringsför- 

slaget att sörja genom an¬ 

läggning bredvid sakristian 

och bakom midtskeppets 

östra gafvelvägg af en mu¬ 

rad varmkammare, täckt med 

beton- eller tegelhvalf och 

försedd med murad skorsten, 

som uppdrages i kyrkans 

östra takspets och förses med 

ett dekorativt krön. För 

luftens cirkulation och upp¬ 

värmning upptagas tillopps- 
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öppningar vid golfvet på ömse sidor om altaret, och 

den uppvärmda luften beredes utlopp i kyrkan genom 

de i östra entresolen belägna båda logerna, hvilkas 

bjälklag borttagas och hvilka invändigt beklädas med 

rabitsputs och förses med konstsmidda galler i öpp¬ 

ningarna mot kyrkan. I varmkammaren uppsättas 

de nuvarande Gurneyska ugnarna eller annan lämplig 

varmapparat. 

Kyrkans golf har sjunkit på ett sätt som ger an¬ 

ledning att befara röta i bjälklaget. Golfvet måste 

för den skull upptagas och nytt bjälklag inläggas på 

underlag af beton hvilande på grusfyllning och stru¬ 

ken med nrastix. Det nuvarande golfvet består af 

mycket grofva, men delvis starkt slitna furuplankor. 

För att bevara kyrkans ålderdomliga karaktär, torde 

de användbara delarne af nuvarande golfvirket böra 

inläggas i gångarna, hvarvid korgolfvet såsom nu 

lägges ett steg högre, och golfvet under bänkarna 

göras af nytt virke. 

Bänkarna äro nu slutna och försedda med dörrar. 

Att ändra bänkarna till öppna skulle i hög grad störa 

det måleriska och ålderdomliga intrycket af kyrkans 

inre. Att bibehålla de nuvarande, ytterst smala, obe¬ 

kväma och slitna bänkarna är icke lämpligt. För att 

undvika dessa stötestenar föreslås att bibehålla de 

nuvarande karakteristiskt målade bänkdörrarna, men 

emellan hvarje bänkrad inskjuta en pilaster, snidad 

efter samtida mönster, och därigenom vinna erforder¬ 

ligt utrymme för att kunna ändra bänkarnas sitsar till 

en bekvämare form. 

Som ofvan nämnts har predikstolen sannolikt nå¬ 

gon gång flyttats och därvid förlorat en del af sitt 

underrede. Då den återstående delen är af mycket 

groft arbete, icke passar till nuvarande öfverredet och 

saknar allt intresse, föreslås predikstolens restaurering 

på nytt, af kolonner upp¬ 

buret underrede. 

Likaledes har ofvan 

nämnts att orgelverket van- 

prydes af en öfver detsamma 

senare uppsatt läktare. Den¬ 

na bör borttagas, och för att 

bereda erforderligt utrymme 

på den egentliga orgelläkta¬ 

ren bör orgelns bälgverk 

nedflyttas i de å västra en¬ 

tresolen liggande logerna. 

Slutligen bör det innan¬ 

för norra porten inbyggda 

vindfånget borttagas och den 

skadade målningen å väg¬ 

garnas nedre del (kvader- 

motiv) försiktigt restaureras. 

Öfrig målning anser jag 

hvarken rådligt eller erfor 

derligt att röra. 

Nuvarande yttre. I det 

yttre är kyrkan i hufvud- 
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sak väl bibehållen. Dess timmer är spånklädt och 

äfven taket hade till för kort tid sedan spånklädnad, 

som dock nu ersatts med galvaniserad plåt. Samtidigt 

härmed insattes ett antal takfönster af järn för att 

bereda ljus till triforierna, hvilka äro inredda såsom 

läktare, en måhända nödvändig men i hög grad van¬ 

prydande åtgärd. De forna vapenhusen utanför lång¬ 

sidornas portar, hvilkas utseende framgår af en i en¬ 

skild ego befintlig skiss, utförd af doktor Wetterbergh 

(Onkel Adam), hafva äfven vid något tillfälle blifvit 

borttagna, och hvad ena norra porten angår ersatts 

med ofvannämnda inbyggda vindfång. De äldre båda 

portarna i norr och söder hafva blifvit igensatta. 

Yttre restaureringsåtgärder. Dessa åtgärder torde 

kunna inskränkas till anbringande af ny skorsten samt 

af nya kupor öfver de ofvannämnda takfönstren för att 

dölja dem och skydda dem för nederbördens inträn¬ 

gande, vidare målning af det nyligen pålagda galva- 

niserade plåttaket för att vinna bättre öfverensstäm- 

melse i färg med kyrkans öfriga delar, och uppförande 

af en mindre takryttare på västra vapenhuset samt 

af ett mindre vapenhus framför norra portalen. 

* * 
* 

I Skåne har tegelbyggnadskonsten sin äldsta stam¬ 

ort i Sverige. De åldriga och vördnadsvärda skånska 
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kyrkorna hafva af sitt material och sin medeltida an¬ 

vändning till försvarsverk fått den karakteristiska typ, 

med breda, fyrkantiga, massiva torn, energiska, nisch¬ 

prydda trappgaflar och enkla, fogstrukna fasader, som 

vi alla så väl känna. I sin enkelhet ha dessa skån¬ 

ska kyrkor ofta bevarat en viss pittoresk käckhet i 

anläggningen och en afundsvärd friskhet och sirlig 

ändamålsenlighet i detaljbildningen, hvilka tillsammans 

skänka äfven åt mycket enkla byggnader från denna 

landsdel ett starkt intresse. Hvad som gäller om de 

skånska kyrkorna gäller i nästan lika hög grad om 

de gamla gränslanden Blekinges och Hallands, hvar- 

för en kort redogörelse för Sölvesborgs gamla kyrka 

kanske kan intressera Teknisk Tidskrifts läsare. 

Historik. Kyrkans skepp och torn torde blifvit 

uppförda i början eller midten af 1200 talet, koret 

synes vara tillbygdt något senare, sannolikt på samma 

gång som hvalfven inslogos. Hvalfknektarne i skep¬ 

pet och i koret hafva nämligen samma kapitälformer. 

Materialet är tegel. 

Kyrkan eger en ståtlig altarprydnad i Christian 

IV:s stil, donerad af 

Praeses, vir magnific, 

D : Thago Thot, Oth 

nis F. de Ericksholm 1622, 
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en utmärkt vacker predikstol i samma stil och från 

samma tid, vackra mässingskronor i 1600-talets stil, 

dopfunt af sandsten samt präktiga epitafier äfvenledes 

från iöoo-talet. 

Ofver korbågen finnas framknackade målningar 

från 1200-talets slut och på norra väggen öfver in¬ 

gången till därvarande utbygge spår af liknande mål¬ 

ning och af figurframställningar, som gifva anledning 

antaga, att skeppet varit dekoreradt med målning. I 

koret har jag icke observerat några spår af polychrom 

dekoration. 

Kyrkan har nu i gångarna golf af Gottlands kalk¬ 

sten; dess bänkar, en å norra korväggen mot fukt 

uppsatt panel, äfvensom dess orgel sakna allt konst¬ 

värde. Enligt en i »Sveriges städer» anförd uppgift, 

skall dess forna orgelverk blifvit flyttadt till Kristian¬ 

stad eller Ähus — som bfekant är Kristianstads orgel 

ett magnifikt arbete i Christian IV:s stil, under det 

Ähus orgel har en vacker empirefasad — och den 

nuvarande orgeln lärer blifvit uppförd 1834. 

På östra korväggen har fönstret upphuggits till 

dörr för att lämna inträde till en bakom altaret an¬ 

ordnad skrubb, som fått tjänstgöra som sakristia. Det 

smaklösa sätt hvarpå detta skett samt dörrens och 

fönstrets former angifva, att åtgärden vidtagits i förra 

hälften af 1800-talet ungefär samtidigt med att västra 

portalen fått sin nuvarande form och sannolikt år 

1823, enär kyrkan detta år synes varit föremål för 

åtskilliga inre och yttre ändringar. 

På södra korväggen finnes en nu igenmurad dörr, 

som på fordom vanligt sätt ledt direkt till koret. 

Vapenhuset och kapellet på södra sidan äro 

likaledes utförda af tegel. Kapellet torde hafva till¬ 

hört ett S:tae Mariaegille, som i Rudbeck: »Sveri¬ 

ges städer» uppgifves hafva funnits i Sölvesborg un¬ 

der medeltiden. Placeringen af det lilla rundfönstret 

å kapellets östra vägg samt ett därunder anbragt 

väggskåp angifva, att här sannolikt funnits ett altare, 

som varit föremål för särskild kult, således antagligen 

helgadt ät den heliga jungfrun. 

De å vapenhusets gafvel anbragta ankarjärnen 

angifva, att gafveln fått sin nuvarande form 164g och 

restaurerats 1823. 

De å vapenhusets, kapellets och tornets gaflar 

anordnade pinaklarna äro utförda af tegel och öfver- 

dragna med cement samt i mycket dåligt tillstånd. 

Det ä norra långsidan befintliga utbygget är upp- 

fördt af korsvirke och tegel af oviss anledning samt 

i högst förfallet skick. Hela norra sidan har under 

senare tid blifvit putsad under det de öfriga sidorna 

fått behålla sin fogstrykning. 

Restaureringsförslag. Vid dettas uppgörande har 

tjänat som ledtråd önskan att på ett ändamålsen¬ 

ligt sätt använda de resurser kyrkans äldre egendom- 
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ligheter medgifva. Dels hafva de förut af riksantikva¬ 

rien framhållna önskemålen, att orgelverk, altarrund 

och bänkinredning måtte utföras i samma stil som 

altarprydnad och predikstol, och att den forna kor¬ 

portalen måtte åter upptagas, blifvit iakttagna; dels 

har det ofvannämnda södra (S:täe Mariae) kapellet till¬ 

godogjorts såsom ett — synnerligast efter upptagandet 

af de nu igenmurade fönstren — stämningsfullt och 

vackert litet dopkapell, hvartill det både med anslut¬ 

ning till dess forna bestämmelse och genom läge, form 

och anordning särdeles väl ägnar sig; dels har det 

norra utbygget genom en i hvarje fall nödvändig om¬ 

byggnad blifvit apteradt till värmeledningsrum och 

därofvan belägen sakristia, hvarigenom kyrkan er¬ 

håller såväl en lämpligt belägen varmkammare som 

en rymlig sakristia. För att fullt nå ändamålet med 

% 

den senare torde dock vara praktiskt — om också ej 

absolut nödvändigt — att flytta predikstolen till norra 

långväggen. 

Som pinaklarnas nuvarande konstruktion är både 

praktiskt och estetiskt olämplig, hafva de föreslagits 

till ommurning i fasadtegel med koppartäckta spiror, 

i analogi med liknande spiror å andra kyrkor, hvar- 

jämte tornets gaflar torde böra återställas till trappgaflar. 

Västra portalen har ändrats så, att fönster och 

portal åtskiljas och den å östra korgafveln befintliga, 

öfverflödiga porten i enlighet med riksantikvariens 

förslag igensatts till ett korfönster, hvarjämte den forna 

korporralen återupptagits såsom reservutgång. 

Fönstrens återställande till den forna formen med 

halfstens insättningar samt återupptagandet af de igen¬ 

satta fönstren i dopkapellet och vapenhuset hafva nöd¬ 

vändiggjort utarbetandet af nya ritningar till glas¬ 

fönster, afsedda att utföras i »grisaille». 

Ritningar och förslag till dessa båda restaurerings- 

arbeten hafva blifvit uppgjorda af 

G.' Lindgren. 

VILLA VID SALTSJÖBADEN. 

Villan är uppförd på en gammal grund afsedd för 

byggnad med annan planindelning. För att erhålla 

nödigt utrymme för entré och trappa är en utbygg¬ 

nad gjord på östra sidan. 

På en brant bergsluttning mot S. V. och Neglinge- 

viken är villan belägen med vacker utsigt från utbyggda 

salsfönstret öfver sjön. Detta fönster sitter lågt. De 

öfriga fönstren i sal och förmak högre för att bereda 

nödiga möbelplatser. Genom att göra på nedra bot¬ 

ten kök och en del af salen, i våningen i tr. upp, jung¬ 

frukammaren, bad-och toilettrum tämligen låga, 2.4o m. 

har man på norra gafveln kunnat erhålla ett vinds¬ 

rum. Öfriga rumshöjder äro på nedre botten 3,00 

mot 1 tr. upp 2,80 m. Stommen är 3 tums plank, 

luftrum mellan plank och innerpanel, nöthårsfilt mel¬ 

lan plank och ytterpanel. Ytterpanelen är ohyflad 

och rödfärgad. Allt hyfladt trä utvändigt hvitmåladt. 

Grunden afslammad och hvitstruken. Taket belagdt 

med tegel. Egare: Ingeniör P. H:sson Tamm. Ar¬ 

kitekt C. Westman. 
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UR SKISSBOKEN. 

II. SPANIEN. 

Spanien är rytmens land. Talet är skallrande torrt. 

Sången ackompanjeras af gitarr och kastanj etter, verk¬ 

ligt sångbar melodi får man sällan höra. Målare¬ 

konsten är att likna vid en aloe, den slår ut en 

blomma hvart hundrade år, som nästan saknar färg. 

Ungrenässansens måleri, som i Italien prålar i de mest 

mättade färger, är här af dämpad, brun färgskala. 

Skulptur med mjuka melodiska människoformer har 

aldrig blifvit riktigt inhemsk. 

Skönhets- och lyxbegäret har därför utmynnat i 

arkitektur, som är rytmens konst. Därför har arki¬ 

tekturen i detta land nått en mycket hög utveckling. 

I Italien får arkitekturen vanligen mycken hjälp af sina 

syskonkonster: skulptur och måleri, men här får den 

lefva ensam, vara sig själf nog, och det är den med heder. 

De båda exemplen äro från den tidsperiod, åren 

omkring 1500, då inflytandet från Italien danade den 

platereska stilriktningen. Detaljen behandlades så, att 

den skulle fylla den arkitektoniska fordringen i för¬ 

sta rummet, den skulpturala i andra, därför tycktes 

den i allmänhet vara så lätt behandlad, att nutidsmän¬ 

niskan stötes däraf. 

Portalen till Las Duenas i Salamanca är ett san- 

ska belysande exempel därpå. Detaljen är så försum¬ 

mad (skulle vi kalla det) fast äfven, i synnerhet ned¬ 

till, sönderfrätt, att det faller en icke in att rita minu¬ 

tiöst då man ritar af den, men det hela har vunnit 

därpå. Det är verkan af skugga och dager som blif¬ 

vit hufvudsaken, och den måste man säga är briljant 

skött; det är som om solen själf medelst ljusdallring 

gifvit stenen form. Och ändå har detta exempel rönt 

mera inflytande från den italienska konstens melodi- * 

ska harmoni, än de flesta platereska fasader. 

Det är dock i interiören som den spanska arki¬ 

tekturen firar sina största triumfer. Den kända kate¬ 

dralen i Burgos är ett enastående mästerverk i den 

vägen. Inuti den får man lika lite som i föregående 

exempel med glasögon leta efter detaljer, i hvilka 

man möjligen kan finna några bladformer från den 

spanska floran och andra nationella eller vitsiga 

detaljbildningar, ej heller söka efter den symbolise- 

ring som hos oss får ersätta det sköna. Man måste 

lämna så mycket af sin nutidsmänniska utanför, att 

man försonar sig med en del detaljer, det stode icke 

i mänsklig makt att utföra något sådant om man skulle 

innästla sig i småsaker. Det är ändå alldeles ofatt¬ 

ligt öfvermänskligt, hur någon kunnat behandla sten¬ 

massor på sådant sätt, om man något känner till svå¬ 

righeterna. 

Det är fullständigt beundransvärdt, att man med 

endast ljus och skuggverkan, rumsdisposition, propor¬ 

tion och rytm kunnat åstadkomma något sådant. Man 

skulle nästan tro af mina ord, att jag anser, där fat¬ 

tas färg och klar harmoni, så är det icke, intrycket 

är fullt och helt tillfredsställande. Man känner sin 

litenhet och gifver sig helt hän i beundran, ödmju¬ 

kande sig inför det verkligt stora, det är religionens 

första trängtan. Ändamålet med denna skapelse är såle¬ 

des uppnådd: kyrkan. De höga hvalfven fyllas också 

nästan alltid af helig sång, mässa och musik, under det 

att rökelsen sprider sina blåa dimslöjor. Man frågar 

sig själf. Är detta falsk effektsökande lyx? Är en 

sådan sak uppförd i öfverbröstande stolthet? Icke kan 

en sådan skapelse komma till världen utan att någon 

eller några, oförskräckt kunnat drifva sin vilja igenom, 

ty den är tydligen tillkommen i flera repriser. Men 

den lyx, som har äkta konstkänsla och därför höjer 

människoanden, må väl räknas till det goda i världen. 

Stolthet i ursprunglig bemärkelse får väl också räk¬ 

nas till dygderna. 

Vår tid vill pä alla sätt försäkra sig om, att ingen 

skall kunna drifva sin vilja helt igenom, därför blir 

allt så intetsägande ljumt utan själ, som mördats af kom¬ 

promissande i oändlighet. Kan man månne uppskatta 

hvad man förlorar därigenom ? — Slutreflexionen blir, 

att man i verket förnimmer dess orsakers äkthet och 

berättigande. Detta verk har tydligen tillkommit da be¬ 

greppet konstlyx erkändes som nödvändigt för män¬ 

niskan, då nationalstolthet var en verkligt existerande 

dygd, och innan begreppet »ändamålet helgar medlen» 

öfvergått till jesuitism. C. Lindholm. 

(LfNDMObl 
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SVENSKA RÅDHUS. 

NYKÖPINGS RÅDHUS, 

som utgöres af en^ barockbyggnad, fick denna form 

vid reparation efter branden 1719. Enligt en gam¬ 

mal berättelse »förmenas» lanterninen vara uppförd 

efter ritning af Nicodemus Tessin (förmodligen den 

äldre). Är detta verkligen fallet, synes då liksom 

nu hafva funnits bondbyggmästare till att förvanska 

arkitekternas ritningar. Själfva byggnadens stomme är ’ 

emellertid äldre, ty den inköptes år 1662 af staden 

och reparerades för att tjäna till rådstuga. 

ARBOGA RÅDHUS 

är en rätt anspråslös byggnad från år 1758. Föga 

angifver dess karaktär af stadens palats, om ej den 

lilla ansatsen till torn å frontonen ofvan midtelpartiet. 

En vanvärdig nutid har ej heller skytt att förminska 

dess lilla monumentalitet, då den uppsatt en telefon¬ 

galge på taket, storstadsokynne på en småstadsidyll. 

KÖPINGS RÅDHUS, 

sådant det visar sig å bilden, är numera ett minne 

blott, i det att det nedrefs år 1877. Det uppbygg¬ 

des år 1690 vid det s. k. gamla torget och var gan¬ 

ska prydligt med sitt brutna tak och sin takryttare. 

Hvarmed denna gamla vackra träbyggnad blifvit un¬ 

der senare tid ersatt är mig ej bekant, men jag hop¬ 

pas, att det må vara ett lika trefligt vittnesbörd om 

vår tid, som den gamla barockbyggnaden var det för sin. 

Agi. 

BÖCKER. 

Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 

1800-talet af Ernst Wennerblad. Pris 20 kronor. Detta 

rätt digra arbete utgöres af 338 ljustrycksplanscher i 

kvartsformat, åtföljda af en kort beskrifvande text, så 

kort att i genomsnitt endast 4 ä 5 rader egnas åt 

hvarje kyrka. Ljustrycken äro reproduktioner efter 

perspektiviska afteckningar utförda i blyerts af kyrko¬ 

herden Wennerblad. Då vår konst-topografiska littera¬ 

tur för öfrigt är så sparsam, är det smärtsamt att se, 

huru tid och arbete så godt som resultatlöst ödslats 

på ett verk af så litet vetenskapligt eller konstnärligt 

värde som detta dilletantmässiga och okritiska arbete. 

Samlingen utgör, som den nu föreligger, en full¬ 

ständig förteckning på Skara stifts kyrkor, men torde 

lämpligen, då den ej är mera, kunnat nöja sig med 

en mindre apparat. 

Med murslef och mejsel, kulturhistoriska skisser 

af Karl Nissen. Pris 1,5°. Det torde höra till undan¬ 

tagen, att anledning förekommer att i dessa spalter 

omnämna en nyutkommen novellsamling. Detta fall 

NYKÖPINGS RÅDHUS. 

ARBOGA RÅDHUS. 

KÖPINGS RÅDHUS. 
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har nu emellertid inträffat, och anledningen till denna 

uppsats är ofvanstående arbete, som innehåller fyra 

noveller med arkitektonisk, eller rättare sagt byggnads- 

tecknisk bakgrund. Man genomläser ej utan nöje bo¬ 

kens fyra berättelser, bilder från skilda tider med sitt 

romantiska staffage, hvaraf man lär, att i alla tider 

arkitekter och andra byggnadsyrkesutöfvare kunnat 

möta vidrigheter i kärleksaffärer. Den första uppsat¬ 

sen beskrifver en egyptisk tempelbyggnad, den andra 

är förlagd till Partenons blomstringstid, den tredje till¬ 

drager sig i midten af 1500-talet, skenbarligen i Öre¬ 

bro, och den fjärde och sista behandlar arbetarfrågan 

i vår tid vid ett mellansvenskt stenbrott, hvars kon¬ 

flikter lyckligt löses till båda parternas fromma -— eja, 

vore vi där! 

Det öfverraskar, att ej författaren förlagt någon 

af sina berättelser till medeltiden och bygghyttornas 

intressanta tid, hvarom man ju känner ett och annat. 

I allmänhet korrekt ur byggnadsteknisk synpunkt miss¬ 

tager sig dock förmodligen författaren, då han låter 

en byggmästare med kgl. fullmakt och på någon sorts 

entrepenad bygga tempel i Egypten. Den egyptiska 

byggnadskonsten med sina ortodoxa former handha¬ 

des af präster och gaf näppeligen spelrum för den 

eller den byggmästarens fantasi. Då den gode egyp¬ 

tiske läkaren Ranae omtalar, att han låtit göra sig en 

sarkofag af polerad sandsten får man väl tillskrifva 

detta den gode doktorns okunnighet i fråga om bygg¬ 

nadsmaterialens behandling och icke författarens. Då 

författaren beskrifver, huru i ett rum från 1500-talets 

midt, som han i detalj beskrifver, befinner sig en 

järnbeslagen ekkista med årtalet 1539 på det »kupiga 

locket», eller en »tung karmstol», hvilken senare mö¬ 

bel torde varit något högst ovanligt hos en mur¬ 

mästare vid denna tid, finna vi honom offra väl myc¬ 

ket för det pittoreska på arkeologiens bekostnad. 

Det är i alla fall angenämt att anteckna, att för¬ 

sök göres att gifva den stora allmänheten litet arki¬ 

tekturhistoria till lifs och att denna på det hela taget 

är korrekt. Agi. 

Theodor Wåhlin: Fru Alstads kyrka. Särtryck ur 

Finn, utgifven af Lukasgillet i Lund. 

Theodor Wåhlin: Stora Hammars gamla kyrka. 

Särtryck ur Historisk tidskrift för Skåneland. 

Dessa båda illustrerade redogörelser med upp¬ 

mätningar och historik öfver två beaktansvärda gamla 

Skånekyrkor antecknas som egande intresse för ve¬ 

derbörande fackmän. Red. 

ARKITEKT U RTÄFLIN GAR. 

TÄFLINGEN OM RITNINGAR TILL KAPELL 

I HJORTHAGEN. 

1 tidskriftens Januarinummer har märket R. S. E. 

omnämnt denna täflans program med åtskilliga uttryck 

af djup indignation, men utan att anföra sakliga skäl 

för sin vrede. 

Då undertecknad, som icke haft något som helst 

att skaffa med »byggnadsfrågans förhistoria» och så¬ 

ledes bör ega rätt att betraktas som fullt opartisk, 

emottog uppdraget att deltaga i bedömningen på den 

betingelse, att ett tidigare uppgjordt program i väsent¬ 

liga punkter modifierades, synes det mig, som om 

»byggnadsfrågans förhistoria» därmed kunde anses af- 

slutad. För att bestyrka detta, borde måhända de 

båda programmen i sin helhet aftryckas, men af ut- 

rymmesskäl må vara nog att påpeka, det bland andra 

ändringar antalet sittplatser sänktes från 800 till 600, 

att det lämnades de täflande öppet att i stället för hvalf 

konstruera kapellet för synligt trätak, att skalan å rit¬ 

ningarna sänktes från 1: 100 till 1: 200, samt att for¬ 

dran på af praktiserande byggmästare uppgjordt kost- 

nadsförslag ersattes med begäran om detaljeradt kost- 

nadsförslag till skillnad från kubikberäkning. Om an¬ 

bud, säger programmet endast, att om förslagen »i 

någon detalj kunna vara stödda på anbud, är sådant 

önskvärdt.» 

Priserna, 800 och 400 kronor, synas tydligen R. S. E. 

för små. Men på samma sida och spalt, tolfte raden 

uppifrån, täller R. S. E. om täflingen för ritningar 

till förändring och tillbyggnad af stadshotellet i Väster¬ 

vik följande omdöme: »Priserna äro för öfrigt ej att 

klaga på, 800 och 400 kr., då arbetet blott får kosta 

omkring 100,000 kr. samt ritningarna blott skola ut¬ 

föras i skala 1: 200.» Tillåt mig instämma och på 

samma gång fråga, hvilkendera uppgiften R. S. E. an¬ 

ser arbetsammare? 

Huru instruktivt vore det ej för alla, som tilläfven- 

tyrs komma i frestelse att medverka vid förarbetena 

till en täflan och särskildt för författaren af program 

till täflan för »Hem på landeU, om R. S. E. egnade 

sin talang åt en saklig och opartisk kritik af nu om- 

handlade program och t. ex. upplyste, hvarför han 

gifvit detsamma det hårda betyget »ytterligt slarfvigt 

ihopkommet», hvar »byggnadsfrågans förhistoria» spe¬ 

lat in och i det hela hvilka reflektioner, som »göra 

sig själfva!?» 

Ännu mer förbunden skulle prisnämnden i detta fall 

helt visst känna sig att få veta, hvilka upplysningar 

om kapellbyggnadens natur R. S. E. anser erforder¬ 

liga utöfver de å programmet och tomtkartan gifna 

för att hedra täflingen med sitt deltagande? 

G. Lindgren. 
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SVAR Å KRITIK AF KRITIKEN ANGÅENDE 

KAPELLBYGGNADSTÄFLINGEN I 

HJORTHAGEN. 

G. Lindgren förvånar mig betydligt, då han ber 

att få veta hvari programmet är ytterst slarfvigt hop¬ 

kommet, då jag redan före antikritikens skrifvande 

upplyst honom om, att det är tryckfel och skall vara 

■»tafsigt». 

Ordet är dess värre ännu ej intaget i akademiens 

ordlista, men återspeglar ovanligt väl min tanke att 

hela saken är föga treflig i innehåll och form. 

Att G. Lindgren, som tillkallats först i allra sista 

stadiet, lyckats högst betydligt förbättra den hindrar 

den ju ej att vara dålig fortfarande. Förhistorien 

börjas ju med, att vår hufvudstads rikaste församling 

för ritningar till en så pass monumental byggnad som 

ett kapell vänder sig till en arkitektoniskt så obskyr 

person, att kyrkorådet ej ens funnit lämpligt nämna, 

hvem det var, utan blott i pressen med indignation 

förklarade, att han ej var plåtslagare. Ritningarna 

blefvo, till trots för granskningsmannens förbättringar, 

ej heller godkända af Öfverintendentsämbetet, hvars 

lägsta godkänningsfordringar ingalunda äro svindlande 

höga att döma af många senare års kyrkobyggnader etc. 

Då griper kyrkorådet till en täflan efter ett pro¬ 

gram af den urmodiga sorten, som man verkligen 

hoppades, att vederbörande nu insett olämpligheten 

af, ty det är olämpligt att af alla täflande begära ett 

arbete, kostnadsförslaget, som tydligtvis är alldeles 

bortkastadt på alla de förslag, som af estetiska och 

praktiska skäl kasseras och ej ens för de prisbelönta 

förslagen är af nämnvärdt värde, då det ju måste kon- 

trollräknas d. v. s. omräknas för att kunna anses tro¬ 

värdigt. 

Att sedan programmet är ytterst obestämdt i en 

mängd fall, som hafva direkte att göra med kostna¬ 

derna, t. ex. hvalf- eller trätak, platsernas antal och 

storlek (hvarför ej äfven bestämma en mimimalbredd 

utan blott djup på platserna, så att det från början 

fastslås, hur många som rymmas på en bänk) och 

slutligen hela inredningen, som ju ej kan annat än an¬ 

tydas i skala y.,00 och knappast utan mycket skrif- 

veri beskrifvas annat än genom kostnadsuppgiften. 

Hvad har då kyrkorådet för glädje af att få in ett 

dussin olika prisuppgifter på saker, om hvilka de just 

ej veta mera, än att de äro olika dyra. Bäst vore 

väl i sådant fall att alldeles undantaga inredningen 

från täflan och därtill anslå en summa — som oge- 

neradt kan vara den samma för hvarje förslag. — 

Allt detta har kommit mig att använda ordet »tafsigt». 

Tecknade bidrag till hedersgåfvan ät Professor I. G. Clason 

torde lämpligast pr post insändas till afdelningens sekreterare, Arki¬ 

tekt G. Améen, Lill-Jans Plan 5, Stockholm. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan 11, Stockholm. (R. T. 7070, A. T. Österm. 3030.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrike- 

ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergss 

torg iS, samt ä alla postkontor i riket. Redaktionen. 

De reflexioner, som sedan gjort sig själfva äro 

hos G. Lindgren och mig af helt olika art. Jag kan 

fortfarande ej finna annat, än att de täflingsprogram- 

mer, med hvilka G. L. sammanställer kapelltäflingen 

äro bättre på nästan alla sätt. För täflingen till stads¬ 

hotellet i Västervik fordras nästan ej spår af konst¬ 

förstånd, då den gamla fasaden knappast kan annat 

än kompletteras, och dessutom har den täflande, hvars 

ritningar antagas, rätt att utföra arbetet. Tror G. L. 

ens i sina mest optimistiska ögonblick, att detta blir 

förhållandet med kapellet? 

Rudolf G. Enblom. 

HURU »REFLEXIONERNA GÖRA SIG SJÄLFVA» 

MED ANLEDNING AF KAPELLBYGGNADS¬ 

TÄFLINGEN I HJORTHAGEN. 

Den som bor i glashus, 

bör icke kasta stenar! 

Rudolf S. Enblom förvånar sig — till och med 

betydligt» — öfver att behöfva stå för i Tekn. Tid¬ 

skrift intagna med hans märke undertecknade uttalan¬ 

den, tills de icke blott muntligt, utan i tryck blifvit 

beriktigade. Men dä detta är enda sättet att låta 

Tidskriftens läsare själfva bedöma befogenheten af 

R. S. E:s angrepp på programmet, vågar jag påstå, 

att det är korrekt, särdeles som uttrycket äfven i sin 

nya form förefaller vara af mindre välvillig art. 

Ehuru på ett omotsägligt sätt öfverbevisad, om att 

»förhistorien» faktiskt afslutats genom i det förelig¬ 

gande programmet vidtagna ändringar, försvarar R. 

S. E. ändock sina uttalanden med hänvisning på »för¬ 

historien». 

1 ett af »sina mest optimistiska ögonblick» påstår 

R. S. E. ytterligare, att kostnadsförslag »tydligtvis är 

alldeles bortkastadt» vid täflan om en byggnad, som 

skall stanna inom bestämd kostnad, och förtydligar 

detta påstående genom att själf uppvisa en sida af 

kostnadsförslagets nytta, nämligen att »utan mycket 

skrifveri» beskrifva inredningen och dess tänkta infly¬ 

tande på kostnaden. 

Icke jag utan R. S. E. har ställt denna täflan »i 

bjert motsats» mot den i Vestervik utlysta. Dessför¬ 

innan borde kanske R. S. E. försigtigtvis studerat arki¬ 

tekttaxan, mom. 16 Klass III: om »boningshus, affärs¬ 

hus och offentliga byggnader .... Såsom hotell .... 

kapell» etc., samt jämfört denna med noten: »vid om~ 

och påbyggnader ökas arvodet med 50 %» ! 

Nog äro våra reflexioner »af helt olika art». För 

min del finner jag ett dylikt sätt att öfva kritik — 

»tafsigt»! G. Lindgren. 

INNEHÅLL. 

En hedersgåfva till Professor I. G. Clason. 

Linköpings nya teatér. 
Förslag till restaurering af Habo kyrka i Västergötland och Sölves¬ 

borgs kyrka i Blekinge. 

Villa vid Saltsjöbaden. 

Ur skissboken. 

Svenska rådhus. 

Böcker. 

Arkitekturtäflingar. 
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ANSVARIG UTGIFVARE: NILS KJELLBERG 

FÖRSLAG TILL NYTT KANSLIHUS INVID KUNGSTRÄDGÅRDEN. 

Vi meddela här några blad ur arkitekten Ludvig 

Petersons i dagarna upprättade förslag till kanslihus 

och utrikesministerhotell m. m. längs västra och norra 

sidorna af Kungsträdgården. 

Kanslihusfrågan har redan en vexlingsrik historia. 

Plats efter plats har föreslagits, 

försökts och förkastats. Med det 

senaste förslaget har problemet 

för första gången fått en utförbar 

lösning. 

Bland de förkastade platserna 

må antecknas följande. Först 

Indebétouska tomten och finska 

kyrkans område m. m. invid öf- 

verståthållarehuset, som visade sig 

för knappt. Därefter Brunkebergs 

torgs fondkvarter, innefattande 

Brunkebergs hotell och Central¬ 

institutet. Förslaget att rempla- 

cera dessa byggnader blef för dyrt. 

Så kom år 1900 Öfverintendents- 

ämbetets genom Förste Intenden¬ 

ten Möller utförda förslag till 

kanslihus som fristående byggnad 

i Kungsträdgårdens norra del, 

hvilket föll. Samtidigt lät ämbetet 

arkitekten Ludvig Peterson utar¬ 

beta förslag till kanslihus på Rid- 

darholmen upptagande general¬ 

stabens och auktionsverkets tomter. 

Detta skulle medföra nybyggnad 

för generalstaben och föll också. 

Kom så 1901 ytterligare ett för¬ 

slag att taga marinförvaltningens 

och kammarrättens tomter samt 

reglera kajen därstädes till större 

utrymme. Nya ämbetsverk för kammarrätten och kam¬ 

mararkivet skulle då förläggas på auktionsverkets tomt, 

generalstaben skulle vara kvar, marinförvaltningen och 

arméförvaltningen förläggas i gamla posthuset. Atelier- 

byggnadsbolagets hus skulle göras om för krigshög¬ 

skolan. Detta förslag föll vid 

1902 års rikdag af ekonomiska 

skäl. Däremot biföll riksdagen, 

att armé- och marinförvaltnin¬ 

garna flyttade till gamla posthuset. 

Sedan egde underhandlingar rum 

mellan kronan och staden om 

auktionsverkets tomt m. m. Dessa 

strandade. 

Så kom ett förslag att använda 

det nyförvärfvade Arffurstens Pa¬ 

lats jämte gamla kanslihuset vid 

Mynttorget. Men utredningen vi¬ 

sade, att palatset var ett dyrt köp 

och kanslihuset skulle behöfva 

påbyggas till 5 våningars höjd. 

Arkitekt Ludvig Peterson hade 

därpå i uppdrag att undersöka 

möjligheten att kombinera kansli¬ 

huset och Stockholms stads brand¬ 

försäkringsverk. Utrymmet visade 

sig för knappt. Myntgatan be- 

höfver utvidgas. Hela området 

mellan Myntgatan,Västerlånggatan 

och Storkyrkobrinken skulle be- 

höfvas. Detta var för dyrt. 

Så länge kronan måste basera 

byggnadsfrågan på underhandling 

om köp af staden, fanns ingen 

möjlighet till uppgörelse. Arki¬ 

tekt Peterson framkom därföre 

HÄFT. 3. MARS 5. 1904. CENTRALTRYCK KR IET, STOCKHOLM. 
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med ett nytt förslag till byggnadens förläggande på 

kronans egen mark. Kungsträdgården tillhör kronan, 

som eger rätt att bebygga hela dess yta, enär den icke 

ingår i stadsplanen som öppen plats. Arkitekt Peter¬ 

sons senaste förslag åsyftar emellertid att bevara obe¬ 

byggd denna vackra plats, som han kallar stadens 

pärla, och att för dess värdiga förskönande och in¬ 

ramning placera kanslihus och utrikesministerhotell 

längs dess västra och norra sidor. Hans första 

tanke var att behandla den i likhet med Tuilerierna 

i Paris med byggnader på båda sidor och i fonden 

samt friluftsmuseum for skulptur i planteringarna. Se¬ 

dan afstod han från östra sidan, men hoppades dock 

att längs den samma få uppföra ett galleri med fri¬ 

luftsmuseum i arkader och nischer in åt parken samt 

promenadgalleri och butiker utåt gatan. I förslagets 

nuvarande form har han måst afstå äfven från galleri- 

byggnaden. 

Detta förslag uppfyllde så väl praktiska som eko¬ 

nomiska och ästetiska fordringar. Från nya riks¬ 

dagshuset blir vägen till Kungsträdgården icke för 

lång. Byggnadsfrågan kan afgöras oberoende af under¬ 

handlingar med staden, och Kungsträdgården blir be¬ 

friad från krogar, bekvämlighetsinrättningar m. m. 

samt ståtligt inramad af monumentala byggnader utan 

att dess yta märkbart förminskas. Längs västra sidan 

skulle husraden ej gå längre fram än till nuvarande 

landtmäterikontorets östra gräns och vida mindre än 

de nuvarande krog- och föreningslokalernas mörka 

område. Vid hörnet af Hamngatan och östra Träd¬ 

gårdsgatan är den projekterade byggnadens djup endast 

13 m., alltså föga mer än 5 % af afståndet mellan 

nämnda hörn och Arsenalsgatan, som är 240 m. Sni- 

pen längs Hamngatan bakom utrikesministerhotellet 

blir en liten pittoreskt plats med vackert perspektiv 

mot det stora torn, som skall rymma ecklesiastik¬ 

departementets bibliotek och arkiv. Utrikesminister- 

våningarne skulle få ett värdigt och representativt läge. 

Af de nuvarande byggnaderna längs Vestra Träd¬ 

gårdsgatan står atelierbyggnadsbolagets hus, värdt 

100,000 kr., på kronans mark, de öfriga äro efter ny- 

reglerade taxeringsvärden satta till sammanlagdt 478,000 

kr. Samtliga byggnader hafva fagadrätt åt Kungs¬ 

trädgården endast tills vidare och af kunglig Nåd. 

Ställer man mot dessa värden kostnaderna för armé¬ 

förvaltningens hus, c:a V 0 million, nuvarande kansli¬ 

huset, c:a 9/10 million, och utrikesministerhotellet c:a 

4/in million samt därtill de betydliga belopp, som 

Stockholms stad behöfver erlägga för ga turegleringar 

längs Kungsträdgården, så framgår, att stora öfver- 

skott skulle vinnas. 

Enligt Ark. Ludvig Petersons förslag, hvars tjugu¬ 

tal detaljerade planer vi icke funnit oss kunna ha råd 

att reproducera, får hvarje departement sin egen bygg¬ 

nad. Genom dem alla löper i en enda våning en 

gemensam korridor. För öfrigt äro de helt och hållet 

skilda. Genom ett vidlyftigt korridorsystems undvi¬ 

kande sparas äfven penningar. 

En annan viktig fråga är de olika ämbetsverkens 

inhysning under byggnadstiden. Enligt Arkitekt L. 

P:s förslag kunna ämbetsverken lämnas i okvaldt bo, 

till dess de nya byggnaderna äro färdiga. Endast landt- 

mäterikontoret flyttas provisoriskt för att sedan åter¬ 

vända till större lokal. Denna tomt blir dessutom re¬ 

servtomt för eventuellt tillkommande nytt departement. 

Sådant är i sina hufvuddrag arkitekt Ludvig Peter¬ 

sons utredningsförslag till kanslibyggnad m. m. invid 

Kungsträdgården. Förslaget är värdt stor uppmärk¬ 

samhet. Angående dess yttre gestaltning vilja vi icke 

i frågans nuvarande stadium uttala oss. Red. 
o 
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OM MÄNNISKANS ROTANDE I JORDEN. 
Motto: Det gifves tv a slags rotande^ 

svinets och rosens. 

Nomader och bofaste, dessa två slag af människor 

träffa vi hvarthän vi gå i land och tider. Bland våra 

vänner finna vi de ostadige och flyktige på jorden 

bredvid dem som till hvarje pris söka behålla eller 

återeröfra ett hem, de orolige mängda med de lugn- 

sökande. 

Låt mig nu tala om dem, när de söka sig boplats 

utom den stenhårda stadens tullar. Här se vi dem 

båda, dem som bygga ett 'tillfälligt bo under tall och 

björk i bergskrefvorna och dem som älska att ordna 

sin gård för kommande släkten, »jordbrukare» hvars 

tankar röra sig som bin bland blommor och blad, 

praktiska sökare efter paradiset. 

Ut »på landet!» säga nomaderna och för deras 

ögon står sommarens sol, sommarvillan nödtorftigt 

vinterbonad, klängande på en mossig häll, snår af 

nypon, bland hvilka deras hemstigar slingra sig, och 

vildvin kring verandan — något vildt skall det vara 

i allt — »ge oss naturen, men fort.» Tyvärr — så 

råder en gnista förstånd -—- måste det vara ett samhälle 

och så bildas ring och köpes billig bergterräng, 

som ger stora tomter och många snår, och så är snart 

bråten färdig. Villa hänger öfver villa på hög sten¬ 

fot, rutplanken och, där sådana ej kunna få fäste 

taggstängslen, dingla i knyckar och kurvor så länge 

de vara. , De få ej skymma och gärda därför icke 

heller. Med hvar stuga som kommer till försvinner 

en åttondel af skogens lugn och skönhet för att er¬ 

sättas af förvånande och förhånande grannfamiljers. 

Allt är flyktande idyll och brustna illusioner. Till 

sist falla löfven, vintern kommer, staden lockar, allt 

annat lockar än stugan, och så är snart »nomaden» 

på vandring igen. Hemmet var en sommarvilla. »Vi 

sälja, vi flytta, fort ...» 

Nå, det här var ju öfverdrift. Det finns ju de, som 

hålla af sin klippa. De ha en pittoresk, näpen stuga, 

en våning baktill, två framtill, och ett vindsrum skjuter 

ut på närmaste häll. Den har förts dit med största 

pietet för naturen, den ligger så fast som om den 

blifvit klämd dit, hvilket de af terrängen ingifna knyc¬ 

karna ge vid handen, och den är full af ingifvelser, 

rent af genialisk. Den kröker rygg, den hänger läpp, 

den plirar, välkomnar och ler, den leker tittut och 

kurra gömma. Och fast den nu ligger där helt röd 

af ansträngningen låtsas den som om ingenting händt 

i naturens rike! Men hur det är fatt —- riktigt dit- 

vuxen är den inte. Det syns, att människan rotat 

där, bökat undan lafvar och mossa och buskar, och 

så gör man sig till att klistra fast dem igen, fast för- 

gäfves. Det hjälper ej hur man krafsar. Och de för¬ 

argliga gångarna mellan grind och trappa, och de 

obligatoriska slingringarna rundt tunnlandet — och 

planket sedan! Med ett ord — den söta »naturliga» 

villan är och förblir ett konststycke, som breder ut sig, 

sticker ut naturen. Tyvärr finns icke så mycket natur 

att sticka ut på ett tunnland och den glesnar betänkligt. 

Sådan är människan, hon tar så mycket rum, hon 

rotar och fördärfvar, där naturen bragt sig i den jämn¬ 

vikt vi hos henne älska. Hur beundransvärd är icke 

löfvens ställning hos almen, förhållandet mellan en 

vacker Vicia och den hagtornsbuske, hos hvilken hon 

innebor, bladens och blommornas ställning i ett fri- 

vuxet vildtörne, rönnbärens klasar mellan de mörk¬ 

gröna bladen. Där är ordning, en ordning, som en 

gång berörd icke af oss kan återställas, den i jorden 

rotade ordningen. 

Hej! Nu komma de bofaste. De som ämna be¬ 

sitta jorden. De mäta sin jordlapp fyrkantig så nära 
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^Ki^yriUr viiwv vid KOLBORyD 

som möjligt, nota bene på jämn terräng, hygglig, 

jordrik terräng. Den stänga de med murar, den plöja 

de med tjurar, den stöta de, den blöta de, den göda 

de, den föda de — och karg natur den döda de — 

ty här ämna de styra och befalla intill 4'de led. 

Här ämna de själfva bestämma ordningen, natur¬ 

ligtvis i godt förstånd med vår Herre, som nog synes 

ha ångrat att han körde Adam ur paradiset. Här pla¬ 

nera de, här plantera de, här dränera de, med ett ord 

rota som människor alltid rotat, men den första planta 

som rotar sig det är den bofaste. Vuxna ur samma 

stam, den skapande viljan, ligger tjället i prunkande 

fyllig fägring på gårdens gröna ordnade löfverk. De 

släta jämna gångarna gå naturligt rakt på sak som 

stam, grenar och kvistar till lunder, bersåer och till 

lusthusens halfutspruckna knoppar. Formfulländad och 

frisk som i paradiset står gården efter sommarregnet, 

hygglig, gärdad och lugn tecknar den sig under snön. 

Allt ligger under egarens domvärjo han bor här: 

allt mellan dessa murar är efter hans sinne. 

Och hvad har han i själfva verket förvisat från sin 

egendom i Icke fåglarne, för hvilka han kanske finner 

sig manad att inreda små nätta hus i de träd han 

planterat eller infamnat, fågelfamiljer som bli tryggare 

för hvar sommar. Ej heller fjärilar och bin, som finna 

fler och fler färgrika konditorier anlagda för sin räk¬ 

ning. Icke växternas friskhet och fria växande, ty de 

äro egarens ögontröst, icke gräsets ljuflighet. Naturens 

tusen skilda viljor har han bragt till frid och harmoni, 

gifvit de små och späda skydd för och af de stora och 

starka och förkväfvande. Har han icke snarare bragt 

fröjd in i naturen, glädje att lefva vacker och stark? 

Hemfrid med ett ord bre¬ 

der sig mellan hans murar, 

ja upp till deras krön. Och 

solens strålar, för deras dans 

och smek bygger han planer 

och gröna balkonger, för dem 

och för de skyddslingar som 

stå hand och hjärta närmast. 

Stänger han dem med mu¬ 

rar eller taggtråd, nog längta 

de ändå ut en gång, men 

till det lilla vårdade blom¬ 

sterkära hemmet längta de säkrast åter, vana vid, 

dess skydd mot fulhet och skalkhet. Så äro de ock 

rotade i god jord. Och man vet livad »kärlek till 

torfvan» är för en stadga i lifvet. 

Hej igen! Vi flyga öfver landsbygden. Nu gäller 

det de verkligt bofaste, egarne till svängrum. 

Jag vill icke med det föregående hafva sagdt, att 

vackra hem skola förläggas på slät, bördig mark, jag 

ville endast varna de trångbodde för vår granits hård¬ 

het. Men äfven dem som förfoga öfver vidsträckt 

terräng och bygga på klippa af granit gäller spörs¬ 

målet, livar skall arbetet sluta-f- Sen I er ej nödsa¬ 

kade att bygga öfver stup under stup för att uppnå 

den skylande grönskan? 

Lika vackert som det är att med terrasser och trap¬ 

por anbringa förmedlande linjer mellan byggnad och 

otamd natur, lika ful är en oskyld gråstensmur, naken, 

hård och hvass, sluttande tvärt mot en rundslipad 

mossig klippa, hvarifrån intet kan uppväxa. Och icke 

tål ett obetydligt hus och en skral kassa dessa extra¬ 

vaganser, det bär steg efter steg utför fördärfvets 

brant. Att sluta i tid är konsten. Det gäller att 

haka sig fast vid hvarje grönskande skrefva, hvarje 

släppa i berget — för att få fotfäste. Så gör ljungen, 

så uppklättrar enen. Så får ock människan klättra 

för att bli rotfast, men hon far helst uppifrån nedåt 

och hamnar i bråte. Eller sitter ruggig på berget som 

vingklippt örn. 

Se de gamla herregårdar, hur nobelt de stå. I 

krigsståt eller i djupaste fred, moderniserade eller moss¬ 

grodda, det är något visst i deras ställningssteg, något 

orubbligt i deras hållning. Detta vördnadsingifvande 

något tillskrifves vanligen 

ålder och minnen. Låt vara 

att de äro veteraner med kri¬ 

gare- eller statsmannaärans 

märke, de voro resliga re¬ 

dan vid sitt framträdande, 

de äro födda med position 

och fast rotade i landskapet. 

Och detta förutan båtar 

konstnärlig rang föga. 

L. I. Wahlman. 



ICOLBORYD OCH TJÄLLMORA. 

Till de båda två byggnader som Redaktionen gjort 

mig den äran att reproducera får jag bifoga några 

uppgifter, som varit bestämmande för placering och 

form. 

Kolborydsvillan är belägen nära Lerum å en starkt 

kuperad, dock icke klippig teiräng. En ståtlig fond 

af höga träd begränsar på ett godt afstånd gårds¬ 

planen och de ängar som i samma nivå ligga bakom 

densamma. Motsatta långsidan vetter mot en djupt 

liggande sjö, hvars bortre strand springer högt och 

än högre och bildar en sällsynt vacker tafla med ängar, 

röda bondgårdar och löfrika dungar. Till följd häraf 

äro sommargästrummen med sin långa, låga vindshall 

lagda två trappor upp, och vindarna jämte två eldbara 

gästrum inneslutas i takfallen en trappa upp. I denna 

våning uppspringer äfven storstugan med sina gallerier 

mot sjösidan. 

Byggnaden lägges å delvis gammal grund, och har 

planen häraf fått den svårhandterliga inknipningen vid 

kökssidan. Storstugan är byggnadens allt i allo. 

Parken är vidsträckt och full af vattusprång och 

djupa raviner, där granen blandas med löfträd. En 

»landskapist» skulle här fått föga tillfälle att »skapa 

natur», ty naturen själf är här än Constable, än Corot, 

ja äfven Liljefors. 4*»»-' i 

Tjällmora är ett blifvande hem i Stockholms skär¬ 

gård och suppleras af en stockholmsvåning, till hvil- 

ken det utgör kontrasten. Äfven detta har ett factotum- 

rum, t. o. m. mer utpräglad är smaken härför än i 

Kolborydsvillan, ity att det lilla förmaket invid ingån¬ 

gen är icke minst gästrum. Med detta finnas nio sof- 

rum och en d:o skrubb. Köksafdelningen är rikligt 

försedd med utrymmen. 

Perspektivet är sedt från sjösidan från sydost. Bygg¬ 

naden och dess terrasser skyla till största delen tre klip¬ 

por. Kraftiga tallar å sandstrand skydda för sjövinden. 
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Trädgården genomlöpes af en i början infångad och 

skolad liten bäck, som sedan den visat sina konster 

återgår till naturen och hafvet. Den pappersdrake- 

liknande formen gafs af en gammal äng, som ligger 

omgifven med barr-, björk och ekskog. Fonden afslutas 

af ett lusthus, och de större fruktträden omrama dess 

parterr, som genomdrages med en serie småsjungande 

vattubäcken kantade med dvärgträd. Hela den lilla 

trädgården sluttar härifrån mot den högt belägna villan 

och afslutas vid klippfoten, alltså omedelbart under 

närmaste terrassen, med blomprunkande »fria gräspla¬ 

ner» (stiliserade ängar). »Drakens» svans är en här¬ 

lig skogsstig. »Torfven» är förutberedd af de »ulliga 

hjordar.» L. I. W. 

DE TVÅ GRAFBYGGNADERNA. 

Af dessa är den ena afpassad för en torfklädd äng 

på ett kalt skär, den andra för en lummig herregårds 

park i sluttning mot en vacker sjö. Den förra ses i 

ritningen frän hafssidan. Den senare likaså frän sjö¬ 

sidan, men från en björk i sluttningen, alltså fågel¬ 

perspektiv. Dess björkar äro de mest hvitstammiga 

bergslagsbarn. Den halfrunda häcken kring dem är 

af björnhallon. De växter åter som här blifvit under¬ 

ordnade formväldet äro isop och gran. 

L. I. W. 



43 

Fig. i. Fig. Fig. 2. 

UR SKISSBOKEN. 

NÅGRA GAMLA GRINDSTOLPAR PÅ GOTLAND. 

Att i ett så gammalt och rikt kulturland som Got¬ 

land konsten visar sig i många faser torde icke för¬ 

undra någon. Alla känna vi till, huru den höga konst¬ 

närliga bildningen och skaparekraften tagit sig uttryck 

i dess kyrkor. Många af oss hafva besökt ön och 

med tjusning ströfvat omkring och beundrat de här¬ 

liga tempel, som finnas i sådan mängd kvar på det 

gamla, minnesrika landet. Vi hafva tecknat af och 

studerat deras intressanta och i detaljerna ständigt 

omväxlande portaler, vi hafva förundrat oss öfver det 

konstnärliga sätt,- hvarpå deras höga och luftiga skepp 

samt djärfva och smärta tornspiror resa sig mot höjden, 

och vi hafva känt oss manade till andakt vid anblicken 

af deras vördnadsbjudande interiörer. Med upptäckar- 

glädje och intresse hafva vi studerat deras kolonner, 

altarskåp, dopfuntar, portarnas järnbeslag och fönster- 

nas glasmålningar, och glada åt att såsom fria, stude¬ 

rande arkitekter vara på ledun^sfärd i konstens rike 

hafva vi vandrat från kyrka till kyrka, fyllande våra 

skissböcker och vårt sinne med minnen och intryck 

för lifvet. 

Dock torde för mången ej den tanken legat före, 

att Gotland erbjuder mer än sina kyrkor åt den stu¬ 

derande arkitekten. Vi borde dock kunna tänka oss, att 

en så uråldrig och en så äkta inhemsk konst ej skulle 

gifva sina skatter endast åt kyrkan. I Visby sågo vi 

nog med beundran ringmuren och de gamla trapp- 

gafvelshusen och gingo där säkerligen mången kväll 

i de trånga gränderna, då fullmånen kastade sitt silf- 

ver på de gamla, ärevördiga husväggarna och erforo 

en känsla af frånvaron af nutid, att vi vandrade i ett 

sagoland befolkadt af män och kvinnor från förgångna 

tider och räddes för att vi skulle vakna upp ur den 

vackra drömmen. Men utanför Visby, ute på landsbyg¬ 

den, finnes ej mycket af gammal byggnadskonst kvar, 

om man frånräknar kyrkorna. Dock finnas några gamla 

stenhus, några gamla portuppbyggnader och en mängd 

minneskors kvar. Af den första gruppen äga vi t. ex. 

i stora Hästnäs strax norr om staden en god typ, för 

huru de privata boningshusen voro anordnade. För 

öfrigt äro de gamla byggnaderna jämnade med jorden 

och detta är ju mindre att undra på, ty medan kyrkorna 
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under tidernas lopp nödtorftigt underhållits och ej 

behöft förändras på grund af förändrade behof, 

annat än de modifikationer, som måst ega rum på 

grund af utbytande af den katolska till den prote¬ 

stantiska gudstjänsten, hafva däremot boningshusen 

och öfriga icke kyrkliga byggnader på grund af nya 

och pretentiösare behof ej längre kunnat tjäna sitt 

ändamål. 

Ett minne af utsmyckningen af hus och hem finna 

vi dock i de grindstolpar, som ännu finnas kvar 

på några ställen och af hvilka vi i dag meddela några 

afbildningar. Det är rätt egendomligt, att grindstol¬ 

parna kvarstå, under det att de gamla byggnaderna 

på gården försvunnit och ersatts med nya. Ja, det 

är till och med fallet, att hela gården försvunnit eller 

bytt plats, medan ännu de gamla grindstolparna stå 

på vakt vid inkörsporten. 

De här afbildade grindstolparna äro i allmänhet 

af kalksten och af rätt ansenliga dimensioner, och alla 

finnas de vid gårdar på södra Gotland. På norra 

Gotland har jag ej observerat några, måhända finnas 

dylika också där. De stå ofta ej vid de stora all- 

farsvägarna och stundom dolda af byggnader, så att 

de kunna lätt under färden förbises. 

Fig. 1, visar ett par stolpar, som stå vid inkörs¬ 

porten till gården Hallute i Närs s—n. Dessa stolpar 

äro flyttade till sin nuvarande plats, och af en vid 

gården boende bonde, som varit med om denna flytt¬ 

ning, fick jag höra, att de gå c:a 3 alnar ner i jorden. 

Totala längden skulle således bli omkring 4,5 m., så¬ 

ledes ett ganska respektabelt block. 

De intressantaste stolparna äro nog de i fig. 2 visade, 

som nu finnas vid Sigveifs i Warablingbo, n\i ledande 

in till en äng och utvisande en numera försvunnen 

gård, som dock funnits ännu i mannaminne. Det, 

som är af intresse vid dessa stolpar, är de runor, 

som äro ristade på den ena stolpen. Dessa lära enligt 

HildebrancD lyda: »Olof Suder gjorde oss» — den 

vanliga formen för medeltida inskriptioner, att stenen 

själf talar om, hvem som var dess upphofsman. Enligt 

traditionen, jag känner ej till, om kraftigare bevis 

kunna företes, lär gården, som legat där, ha hetat 

Sudergården. Är detta sanning, förfaller en annan 

traditionens sägen, som har att förtälja, att stolparna 

som äro huggna af Karlsömarmor, skulle förr ha stått 

på Stora Karlsö, men flyttats till sin nuvarande plats. 

* Hildebrand, Sveriges Medeltid I 3. 136. 
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Fig. 5. Fig. 6. Fig. 6. 

Detta är nog ej händelsen, utan Olof Suder högg nog 

stolparna till sin egen gård direkt. 

Stolparna, fig. 3, äro också ett par, som fått stanna, 

då gården byggts om. De, ty de äro två, men lika, 

så att blott den ena visats i fig., hafva nu blifvit 

degraderade, och från att ha stått som skildtvakter 

vid hemmets port, hade de nu blifvit omgifna af ladu¬ 

gårdens komposthög, där de stå lutande och vemo¬ 

diga öfver omgifningen och att nutiden ej anser dem 

bättre öde värda. Fig. 4. Stolpe af sandsten vid 

Burgsvik i Öja s—n, och fig. 5 grindstolpar från går¬ 

den Domeraffre i samma socken äro de enda i sam¬ 

lingen, som tyckas ännu fylla sin gamla uppgift att 

leda in till den gården, för hvilken de ursprungligen 

ämnats. 

De ståtligaste exemplaren äro dock de i fig. 6 

visade, som numera stå vid en nybyggd och intet¬ 

sägande gård, Hägvide i Stånga socken. Dessa hafva 

antagligen ditflyttats från något annat ställe, ty de se 

verkligen ditflyttade ut och hafva indragits från vägen, 

så som grindstolpar nu för tiden placeras. De hafva 

en ganska tilltalande ornering och särskildt den högra 

stolpens ornament i cirkeln visar ett starkt släkttycke 

med de ornament, som förekomma å kyrkornas kolonn- 

kapitäl. 

Dessa grindstolpar, som ju äro rätt enkla prof på 

konstskickligheten hos äldre tiders människor, torde 

kunna hafva intresse med sig, då det ju alltid är af 

vikt för att lära känna ett folks kulturhistoria, af hvilken 

konsten ju är en lifsyttring, att se dess verksamhet 

såväl i stort som smått. Det torde därför ursäktas 

mig, att jag upptagit tidskriftens spalter med dessa, 

för många kanske anspråkslösa saker. Men de torde 

äfven ur en annan synpunkt kunna försvara sin plats, 

då de ju visa oss, som lefva i en tid, då taggig stängel- 

tråd tycks utgöra det ideala stängslet, hur man förr 

ordnade ingången till sin stenmurs-omgärdade gård 

och redan vid första anblicken gaf den besökande en 

förkänning af inbyggarnes välstånd och goda smak. 

Karl Berlin. 
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JAKTSTUGA VID ALFVASJÖN. INTERIÖR. 

JAKTSTUGA VID ALFVASJÖN. EXTERIÖR. 

JAKTSTUGOR VID ALFVASJÖN I 

VESTERGÖTLAND 

tillhöriga ryttmästaren baron Hans v. Essen. 

Byggnaderna ligga på en hög sandås, som stupar 

brandt ned i en vacker insjö, och gjordes af flera 

skäl som skilda hus, ehuru de afses att bebos af 

samma personer samtidigt. Storstugan innehåller 

ett stort hvardagsrum (hall) i ryggåsform försedt 

med takljus, matsal, gästrum och köksafdelningen. 

Sofstugan innehåller blott sofrum och badrum. Bygg- 

nadsplatsen är belägen midt i en stor skogstrakt, så 

att det naturligaste var att använda knuthugget tim¬ 

mer. För värmens skull är detta dock ej genom¬ 

gående, utan på innersidan paneladt med liggande, 

rundhyflade bräder på rätt löst fästade stående reglar. 

Taklisten i rummen är fäst vid taken, så att det fin¬ 

nes en betydande sättningsmån mellan den och vägg¬ 

fasaden. Alla stolpar äro försedda med ekkilar, som 

möjliggjort sänkningar i mån af byggnadens sättning. 

Då byggnaderna t. v. ej bebotts senare än i okt. 

—nov., så har uppvärmningen delvis varit tillräck¬ 

lig med öppna spislar, hvilka dock hafva hällar och 

bakväggar af Handöls tälgsten, bakom hvilka rums¬ 

luften cirkulerar. Målningen är i allmänhet blott la- 

sering. Byggnaderna, som uppförts af byggmästarne 

Gustafsson och Hallberg från Tidaholm, hafva kostat 

omkring 28,000 kr. tillsammans. Arkitekt har varit 

undertecknad Rudolf S. Enblom. 
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SOFSTUGAN VID ALFVASJÖN. 

FOLKARE HÄRADS TINGSHUS, 

beläget invid Krylbo järnvägsstation, invigdes den 

g sistlidne sept. Byggnaden är uppförd af tegel 

under tak af svartplåt. Kring tingssalen, som går 

genom båda våningarna och som utvändigt markeras 

genom midtelgafveln, gruppera sig å ömse sidor 

embetsrum för rättens ledamöter. Två trappor, äf- 

venledes markerade i fasaden, föra dels till vakt¬ 

mästarebostaden, dels till sofrum för åklagare och 

nämndemän. Tingssalen får sin dager endast från 

en sida genom 3 stora fönster, placerade öfver rät¬ 

tens plats, på det att parter och vittnen skola varda 

fullt belysta. Den är beträffande de putsade ytorna 

(taket af tryckt tunnhvalfsfason med enkel ornamen- 

tering i gips) hållen i em enda varm hvit färgton, 

medan snickerierna äro laserade i valnötskulör. Dess¬ 

utom prydes salen af ett par eldstadsnischer, huggna 

i kalksten från Yxhult. 

Byggnaden är utvändigt slätputsad och hvit¬ 

kalkad. Dalarnes vapen jämte några smärre detaljer 

äro utförda i Orsa sandsten af Erikson och Kjellström. 

Huset kostar 40,000 kr., ' hvartill bör läggas 

10,000 kr. för elektrisk ljusledning', inventarier och 

dylikt. Entreprenör har varit byggmästaren Ivar 

Andersson i Västerås och undertecknad arkitekt. 

Stuem 8 dec. 1903. Folke Zettervall. 

PARTIER AF TINGSSALEN. 

DetalurItnInc_m-L_Tingshus i Kr vi,.bo 
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REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETEN INOM SVENSKA TEKNOLOG- 

FÖRENINGENS AFDELNING FÖR HUSBYGGNADSKONST 

UNDER ÅR 1903. 

Från och med år 1903 har den förändring i Afdel- 

ningens arbetsordning trädt i kraft, att dess styrelse 

utgöres af 4 ledamöter i stället för att den förut räk¬ 

nat endast trenne. 

Afdelningen har under det gångna året haft 16 or¬ 

dinarie sammanträden, hvaraf ett, det sista på våren, 

bestått i en utfärd för att bese Drottningholms slott. 

Härförutom har Afdelningen trenne gånger samman¬ 

kallats till extra sammanträden, hvaraf en gång för 

att bese det nya posthuset i Stockholm. 

Af de frågor, som under året sysselsatt Afdelnin¬ 

gen, dess utskott och kommittéer, må följande i kort¬ 

het omnämnas: 

Det hedrande uppdrag, Afdelningen med nöje mot¬ 

tagit, att afgifva förslag till ordnande af pristäflan i 

och för nytt rådhus å kvart. Eldkvarnen, har af den¬ 

samma fullbordats och har den haft tillfredsställelsen 

se sitt förslag i hufvudsak förverkligadt, samt att i 

enlighet därmed äfven senare hafva fått utse en pris¬ 

domare jämte suppleant. 

Den hufvudsakligast under år 1902 behandlade frå¬ 

gan angående lämpligheten af föreslagen stålbro i tre 

spann öfver stora Norrström till Helgeandsholmen har 

resulterat i en skrifvelse till Kongl. Maj:t för att be¬ 

reda möjlighet för dess utförande af sten. Bemödan¬ 

det härutinnan har dess värre ej krönts med framgång, 

i det Kongl. Maj:t afvisat förslaget till bro i tre spann 

oafsedt tillämnadt material, och detta på grund af det 

hinder för sjötrafiken, som genom utförandet af en tre- 

spannsbro uppgifvits komma att uppstå. 

I frågan om föreslagen bokhandelsupplaga af tid¬ 

skriftens Afdelning för Arkitektur och Dekorativ Konst 

har Föreningens styrelse ansett en grundligare eko¬ 

nomisk utredning vara af nöden för dess slutliga af- 

görande af Föreningen, hvarföre frågan inom Afdel¬ 

ningen blifvit återremitterad till Fitteraturutskottet, 

men har densamma numera i viss mån kommit i ett 

annat läge och möjligen förlorat något af sin ur¬ 

sprungliga betydelse, därigenom att en särskild post¬ 

upplaga blifvit beslutad och utkommer från och med 

år 1904. Under året har Arkitekten Berlin frånträdt 

redaktörsskapet och i hans ställe har utsetts Arkitekten 

T. Grut. 

Denne har arbetat för åstadkommande af bättre pap¬ 

per och tryck till tidskriften och äfven lyckats komma 

därhän, att från och med 1904 en väsentlig förbätt¬ 

ring härutinnan kommer att inträda. Genom att afstå 

från lösplanscherna, hvilkas inbindning var dyrbar, 

har det möjliggjorts att få hela häftet tryckt på tjockt, 

glättadt papper, så att illustrationer och text kunna 

placeras i följd. En klarare tryckstil har erhållits. 

På anmodan af Föreningens styrelse har Afdelnin¬ 

gen låtit utarbeta förslag till bibliotekets ökande med 

lämpliga tidskrifter och i sammanhang härmed har 

Afdelningen framhållit, med hvilka förnämligare böcker 

och planschverk, det särskildt vore önskvärdt, att bib¬ 

lioteket kunde förökas. 

Afdelningen har fattat närmare bestämmelser angå¬ 

ende sin tidigare bildade, särskilda kassa, hvarigenom 

den fått namnet »Arkitektkassan» samt det uppdra- 

gits åt Afdelningens styrelse att framgent förvalta 

densamma och inom styrelsen har dess handhafvande 

öfverlämnats åt bisittaren. Till »Arkitektkassan» hafva 

numera öfverflyttats för densamma afsedda gåfvome- 

del utgörande tillsammans kronor 1,040:—, som varit 

provisoriskt insatta i Byggnadssamfundets donations¬ 

fond. Arkitektkassan utgöres vid årsskiftet af i rundt 

tal 1,600 kronor och Byggnadssamfundets donations¬ 

fond af omkring 4,200 kronor. 

En af Nordiska Teknikmötet 1897 upptagen fråga 

angående lämpligheten af bestämmande af vissa for¬ 

dringar på dem, som syssla med uppgörande af bygg¬ 

nadsritningar, har på grund af remiss varit under Af¬ 

delningens och dess Förvaltningsutskotts behandling. 

Afdelningen har emellertid ej ansett sig i detta hän¬ 

seende kunna föreslå några som helst kompetensvil- 

kor. I sammanhang härmed framkomna förslag till 

särmärken för examinerade arkitekter hafva däremot 

ej slutbehandlats. 

Föreningens Andra Sektion har begärt och erhållit 

Afdelningens yttrande angående framlagdt förslag till 

föreskrifter för hissar. 

På därom gjord framställning af Arkitekten Agi 

Findegren har Afdelningen uttalat sig om önskvärd¬ 

heten af användandet af naturlig sten för vissa delar 

af den nya Gustaf Vasa-kyikan. 

Från »Société Centrale d’Architecture de Belgique» 

har begärts upplysningar angående lagar och förord¬ 

ningar för byggnaders uppförande samt inspektion 

därvid, och från »The American Institute of Archi- 

tects» i Washington har framställts en serie frågor 

rörande arkitektarbetet vid statens byggnadsföretag, 

på hvilka frågor lämnats svar. 

Inbjudningar till deltagande i Nordisk Teknisk och 

Hygienisk Kongress i Köpenhamn och i Skandinaviskt 

Arkitektmöte i Danmark hafva mottagits och hörsam¬ 

mats af en del medlemmar, som därifrån hemtört och 

meddelat rikliga skördar af intryck och lärdomar. 

Inbjudan till deltagande i och representerande vid 

Internationella Arkitektkongressen i Madrid 1904 har 

varit föremål för förhandlingar och kommittéarbeten, 

som ledt därhän, att Kongl. Maj:t i enlighet med 
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gjorda framställningar beslutat utsända tvenne repre¬ 

sentanter för Sverige och att Föreningen låtit anmäla 

sig som »membre donateur» vid kongréssen, hvarför- 

utom Afdelningen för sig utsett en representant samt 

till densamme anslagit ett resebidrag af 350 kr. 

Under fortsatt behandling inom utskott eller kom¬ 

mittéer äro bland andra följande frågor: 

Lämpligheten af att underkasta den för Stockholms 

stad fastställda stadsplanen partiell revision, särskildt 

med afseende fäst vid möjligheten att erhålla lämp¬ 

liga tomter för monumentalbyggnader och att i och 

för detta ändamål anordna offentliga täflingar; 

Fråga rörande stadsarkitekternas ställning; 

Framställning från Sveriges Tegelmästareförening 

om normalteglets allmänna antagande; 

Förslag till systematiskt ordnande af besök vid 

byggnadsföretag; 

Fråga rörande lämpligheten och sättet för annon¬ 

sering af arkitektverksamhet m. m. 

Med anledning af Köpenhamns nya rådhus invig¬ 

ning har aflåtits en adress till Professor M. Nyrop. 

Underrättad om Monsieur Valére Dumortiers från- 

fälle har Afdelningen till »Société Centrale d’Archi- 

tecture de Belgique» aflåtit en kondoleansskrifvelse. 

Under året inom Afdelningen hållna föredrag och 

diskussioner äro förutom här ofvan berörda ärenden 

följande: 

»Några ögonblicksbilder från London», föredrag af 

Ingeniör W. Dahlgren. Föredraget illustrerades af 

skioptikonbilder; 

»Önskvärdheten af bibehållandet af träspån såsom 

taktäckningsmaterial». Diskussionen inleddes af Doktor 

E. Eckhoff; 

»Intryck från en resa till Moskva», föredrag illustre- 

radt af skioptikonbilder af Ark. T. Grut; 

»Sättet för vidmakthållandet af Otto-Heinrichsbau 

i Heidelbergs slott», föredrag med skioptikonbilder af 

Ark. R. S. Enblom; 

»Vegeholm, en skånsk medeltidsborg under restau¬ 

rering» af Th. Wåhlin; 

»Några synpunkter vid val af uppvärmnings- och 

ventilationssystem, särskildt med afseende på arkitek¬ 

ters och ingeniörers samarbete» föredrag med skiopti¬ 

konbilder af Ing. K. Sondén. 

»Lämpligheten af 5-årig kurs vid fackskolan för ar¬ 

kitektur vid Tekn. Högskolan». Diskussion inleddes 

af Prof. I. G. Clason; 

»Om Stockholms murareyrkesskola», af Ark. L. 

Bäckvall; 

»Om undervisningen vid byggnadsyrkesskolan vid 

Tekn. Skolan i St.», af Ark. R. S. Enblom; 

»Om nya Posthuset vid Vasagatan», af Ark. F. Boberg; 

»Heraldik» med särskildt framhållande af dess be¬ 

tydelse för dekorativ konst, af Riksheraldikern Grefve 

A. Lewenhaupt; 

Redogörelse för teknisk-hygienisk kongress i Kö¬ 

penhamn och för arkitektmötet i Danmark med skiop¬ 

tikonbilder af Arkitekten R. S. Enblom; 

»Modern stadsanläggningskonst i Tyskland», iakt¬ 

tagelser vid utställningen i Dresden, föredrag med 

skioptikonbilder af Ark. P. Hallman; 

»Om Abo slotts restaurering», af Ark. J. Ahrenberg 

från Finland; 

»Romansk träornamentik i svenska stenkyrkor», af 

Doktor O. Janse; 

»Intryck från en resa i Danmark»,, föredrag med 

skioptikonbilder af Ark. Fr. Falkenberg. 

Dessutom hafva skioptikonbilder förevisats af Stads¬ 

arkitekten K. Salin öfver gamla Stockholmsportaler; 

af Prof. I. G. Clason från Baron Adelsvärds villa, 

Karmmarbo; af Ark. R. S. Enblom från Danmark 

samt från Amsterdam m. fl. ställen. 

Vid Afdelningens sammanträden hafva följande ar¬ 

beten varit utställda: 

Ritningar till Stockholms Handelsbank af Ark. E. 

Josephsson. 

Ritningar till Ausstellungs-Pavillon des Herrn G. H. 

von Stein, Dusseldorf 1902; till nytt hotell vid Rindö- 

baden samt till betjäningsbostad vid Hagaströms sta¬ 

tion samtliga af Ark. S. Cronstedt. 

Vinterbilder från Djursholm, fotografier af Ingeniör 

K. Sondén. 

Ritningar och fotografier af spåntäckta byggnader 

från olika håll illustrerande Dr. E. Eckhoffs föredrag. 

Uppmätningsritningar af Stjernarps slottsruin i Öster¬ 

götland af Ark. Fr. Falkenberg. 

Dekorativa målningar för diverse byggnader utförda 

af Artisten N. Asplund. 

Ritningar till en mängd olika byggnader af Arki¬ 

tekterna Hagström och Ekman. 

Ritningar och fotografier illustrerande Ark. Wåhlins 

föredrag om Vegeholm. 

Uppmätningsritningar till flere kyrkor i Skåne af 

Ark. Th. Wåhlin. 

Ritningar till villa af rundtimmer i Rättvik af Ark. 

G. Améen. 

Ritningar till tingshus i Härnösand af Ark. F. Ull- 

rich. 

Ritningar till villa vid Gefle af Ark. S. Cronstedt. 

Ritningar till restaurering af Näsby corps de logis 

af Ark. E. Josephsson. 

Förslag till hela rumsmöblement af Ark. Ax. Lin¬ 

degren. 

Ritningar till nybyggnad för kemiska institutet vid 

Uppsala universitet samt till nytt gymnastikhus i Upp¬ 

sala af Ark. T. Stenberg. 

En samling fotografier från Hamburgs nya rådhus. 

Fotografier från Trondhjems domkyrka. 

Ritningar till nya Posthuset i Stockholm af Ark. 

F. Boberg. 

Förslag till nyare stadsplaneanordningar i Tyskland 

illustrerande Ark. Hallmans föredrag. 

Afbildningar af romansk träornamentik af Dr. Janse, 

illustrerande hans föredrag. 

Skisser och ritningar i och för Abo slotts restaure¬ 

ring af Ark. J. Ahrenberg. 
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Ritningar till villor af trä vid Djursholm af Ark. R. 

S. Enblom, af Ark. V. Fagerström samt af Ark. L. 

Wahlman. 

Möbelritningar af Ark. Axel Lindegren. 

Under året äro till medlemmar i Afdelningen in¬ 

valda: Arkitekten J. A. Bagger samt Arkitekten C. 

G. Bergsten. 

Afdelningen har under året förskonats från att ge¬ 

nom dödsfall blifva beröfvad några af sina medlemmar. 

Medlemsantalet vid årets slut utgör 135. 

Styrelsen har under året utgjorts af: 

Ordförande: Prof. I. G. Clason. 

v. Ordförande: Arkitekten G. Wickman. 

Sekreterare: Arkitekten G. Améen. 

Bisittare: Arkitekten L. Peterson. 

Utskottets medlemmar hafva varit: 

Konstutskottet: A. Johansson, Axel Lindegren, Th. 

Thorén, L. Vahlman och C. Westman. 

Tekniska utskottet: S. Cronstedt, W. Dahlgren, Fr. 

Enblom, E. Stenhammar och F\ Zetterwall. 

Tecknade bidrag till hedersgåfvan åt Professor I. G. Clason 

torde lämpligast pr post insändas till afdelningens sekreterare, Arki¬ 

tekt G. Améen, Lill-Jans Plan 5, Stockholm. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan ii, Stockholm. (R. T. 7070, A. T. Österm. 3030.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 

ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 

torg iS, samt å alla postkontor i riket. Redaktionen. 

Författningsutskottet: G. Hagström, P. Hallman, G. 

Hermansson, K. Salin och F. Örtenblad. 

Litteraturutskottet: R. Enblom, T. Grut, E. Laller- 

stedt, Agi Lindegren och R. Östberg. 

Klubbutskottet: A. V. Fagerström, A. Forsberg, 

K. Peterson, B. Svensson och S Westholm. 

Klubbmästare har varit Ark. B. Svensson. 

Redaktör för Tidskriftens Afdelning för Arkitektur 

och Dekorativ Konst har varit Ark. K. A. Berlin och 

senare Ark. T. Grut. 

Gu st. Améen. 
Afdelningens sekreterare. 

PRISTÄFLAN FÖR RITNINGAR TILL KAPELL 

I HJORTHAGEN. 

Med anledning af den samtidigt inträffande täflin- 

gen till nytt rådhus i Stockholm, har inlämningstiden 

för förslagen till kapell i Hjorthagen uppskjutits till 

den 31 Mars 1904. 

Kapellbyggnadskomitén. 

INNEHÅLL. 

Förslag till nytt kanslihus invid Kungsträdgården. 

Om människans rotande i jorden. 

Kolboryd och Tjällmora. 

Två graf byggnader. 

Ur skissboken: 

Några gamla grindstolpar på Gotland. 

Jaktstugor vid Alfvasjön i Vestergötland. 

Folkare härads tingshus. 

Redogörelse för verksamheten inom Svenska teknologföreningens af¬ 

delning för husbyggnadskonst under år 1903. 

Pristäflan för ritningar till kapell i Hjorthagen. 

% 
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/■w 

sig bemärkt genom det af honom uppgjorda täflings- 

förslaget till Göteborgs högskola, hvilket erhöll första 

priset och befanns å namnsedeln signeradt arkitekterna 

Hahr och Thorulf i förening. Ett konkurrerande för¬ 

slag lär under namnsedeln ha gömt signaturen arki¬ 

tekterna Thorulf och Hahr i förening. Detta förslag 

erhöll intet pris, men var äfvenledes beaktansvärdt. 

Som bekant hafva arkitekterna Hahr och Thorulf i 

förening erhållit i uppdrag att på grundval af arkitekt 

Hahrs prisbelönade förslag uppgöra ritningar till Göte¬ 

borgs högskola. Förslagets upphofsman kvarhålles 

emellertid tills vidare i Stockholm af ett annat större 

arbete, hvilket ännu icke blifvit publiceradt, nämligen 

ritningar till nytt stadshus i Vesterås. Vi kunna i 

dag bringa en del reproduktioner däraf. 

Vesterås domineras arkitektoniskt af Tessins ele¬ 

ganta tornspira och domkyrkans öfriga massa. Utom 

domkyrkan finnes föga af konstnärligt värde. Den 

miserabla äldre stadsplanen förstör de flesta möjlig¬ 

heter till vackra perspektiv. Till all lycka är en 

ny och konstnärligare stadsplan utarbetad, enligt hvil- 

ken Vesterås en gäng kan blifva värdigt sin vördade 

katedral. Detta fordrar dock, att de väsentligare punk¬ 

terna väl bebyggas. Arkitekt Hahrs förslag till nytt 

stadshus är ur denna synpunkt i hög grad erkännans- 

värdt. Förlagdt vid Stora torget kommer det att fylla 

en väsentlig brist i stadens fysiognomi och att i gatu¬ 

perspektivet från detta håll på ett vackert sätt bilda 

förgrund till domkyrkotornet. Dess massor äro väl 

grupperade kring ett massivt torn, som på en byggnad 

af detta slag är väl motiveradt. Stadshuset (== »Toum- 

Hall», »Rathaus») är stadens representativa byggnad 

och bör hafva sin och stadens betydelse markerad genom 

torn. Rådstugan (— »Law-Court», »Gerichtshaus») 

däremot icke. 

Det lär råda olika meningar i Vesterås angående 

stadshusförslaget. Med fog har påpekats, att ingen 

offentlig täflan hållits angående byggnadsproblemets 

lösning. Genom en sådan täflings utlysande i god 

tid skulle många bekymmer och mycket besvär hafva 

sparats samt lugn tillförsikt vunnits gentemot fram¬ 

tidens dom. Men i trots af detta beklagliga utslag 

af oriktig ekonomi, tyckes Vesterås hafva fått ett för¬ 

slag tillvägabragt, med hvilket man bör vara till fullo 

belåten. Arkitekt Hahrs ritningar visa god gruppe¬ 

ring och planlösning och väl behandlade fagader. En 

sund, ekonomisk och diskret formgifning gör heder åt 

arkitekten. Ett fint, ärligt och känsligt framställnings¬ 

sätt gör det lätt att efter ritningarna bedöma försla¬ 

gets reella innebörd. Det tyckes vara utarbetadt med 

omsorg, pietet och fyndighet. 

HÄFT. 4. APRIL 16. 1904. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM. 
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DrrniNC» —- yrnnymj»! 

För att lösa uppkomna tvistigheter tillkallades 

under 1903 tvenne sakkunnige. Ur deras yttrande 

vilja vi anföra följande: 

»Byggnaden, sorn skall inrymma en mängd olik¬ 

artade lokaler, såsom hotellrum, festvåning, matsalar, 

kafé, klubb- och kroglokaler m. m., bör så ordnas, att 

dessa lokaler med delvis helt skilda uppgifter så vidt 

möjligt skiljas; denna svårighet har af arkitekten lösts 

på så sätt, att byggnaden uppdelats i tre hufvudaf- 

delningar: en hotellafdelning, en fest-, restaurations- 

och kaféafdelning samt en krogafdelning. Genom an¬ 

ordnande af den mot torget öppna gården har det 

blifvit möjligt att arkitektoniskt forma de två först¬ 

nämnda, viktigaste af dessa afdelningar till mera själf- 

ständiga byggnader, hvar och en med sin af ända¬ 

målet betingade hållning och dock sammanhållna till 

en enhet genom en likartad arkitektonisk behandling, 

genom gårdens fondbyggnad och icke minst genom 

tornet. Man har genom placerandet af byggnaderna 

kring denna öppna gård vunnit en behaglig rörelse i 

massornas gruppering och tillfälle att åt hvarje del 

gifva en mot innehållet svarande yttre karaktär.» 

»Rörande yttrade farhågor, att tornet skulle på 

något sätt störa intrycket af den närbelägna dom¬ 

kyrkan, synes oss dessa farhågor ej grundade, då detta 

torn i storlek ej på något sätt kan rivalisera med dom¬ 

kyrkans och äfven dess karaktär måste blifva vidt 

skild från domkyrkotornets.» 

»Rörande förslaget i sin helhet anse sig slutligen 

undertecknade böra göra det uttalande, att detsamma, 

under förutsättning, att det med sakförstånd och om¬ 

tänksamhet utarbetas, bör kunna blifva till alla delar 

synnerligen tillfredsställande. 

Stockholm den 8 juni 1903. 

I. G. Clason. Erik Lallerstedt.» 

Det är oss ett nöje att härmed understryka och 

stödja de sakkunniges utlåtande. 

Red. 

* 
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THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, 

Office of the Secretary The Octagon, 

Charles F. Mc Kim, President. Alfred Stone, 2ci Vice-President. 

Frank Miles Dav, Glenn Brown, 

i st Vice - Pre si den t. Secretary and Treasurer. 

Washington, D. C. 

5th June 1903. 

Dear Sir, 

The American Institute of Architects wishes to 

obtain accurate information in regard to arehiteetural 

services in connection with the excecution of Govern¬ 

ment Buildings in various parts of the world. 

We would be very much indebted to you for in¬ 

formation on the following" points:* 

N:o 1. How does your Government select an ar- 

chitect for buildings under its control? By compe- 

tition, direct selection, or is the work done by a 

Government Bureau? 

N:o 2. If by competition, are the competitors se- 

lected and paid, or is it open to all and no one paid? 

N:o 3. If by a direct selection, what are the 

points governing such selections? 

N:o 4. If by a Government Bureau, how are the 

architects of this Bureau selected and how paid? 

N:o 5. After the architect is selected, what are 

his duties? 

N:o 6. Does the architect simply make the plans 

and then his duties cease, and a Bureau or Engineer 

Officer of the Government superintend the erection 

of the building? 

N:o 7. Does the architect have full control of the 

work until the completion of the building? 

N:o 8. How is the architect paid for his servi¬ 

ces? By a commission on the total cost of the buil¬ 

ding, by a commission on a partial cost of the struc- 

ture, by a yearly salary, or by a combination of com¬ 

mission and salary. 

N:o 9. If paid a commission, what is the percen- 

tage of such commission, how is the commission pro¬ 

portioned, if only partial service is rendered? 

N:o 10. If on a salary, does the Government pay 

for his assistants, draugthsman and all office expen- 

ses? In this latter case, is it known what percen- 

tage of the cost of the building these expenses would 

amount to? 

N;o 11. If the Government employs any one in 

addition to the architect to superintend the erection 

of the strueture, is he superior to or subordinate to 

the architent and is such superintendent paid by the 

architect or the Government, is his salary dedueted 

from the amount due the architect? 

N:o 12. Does the architect simply have charge of 

what a Government Official may consider the artistic 

expression of a building, and another individual have 

charge of construction ? 

* Numreringen af frågorna är gjord af red. 

The Enited States has now under consideration 

the duties and compensation of architects who de¬ 

sign Government Buildings, and we wish this data 

to indicate the practice in countries that have had 

such matters under consideration longer than we 

have in our country. 

N:o 13. After the building is completed, who has 

charge of its maintenance and repairs? Is the 

building ever put in charge of an official unac- 

quainted with arehiteeture or engineering? 

N:o 14. How is the official in charge of the 

maintenance and repairs selected and how is he 

paid for his services? 

Yours very truly, 

GLENN BROWN 

Secretary, 

American Institute of Architects. 

»BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM» ARKITEK¬ 

TENS UPPGIFT VID UPPFÖRANDET OCH UN¬ 

DERHÅLLET AF STATENS ÄFVENSOM EN 

DEL ANDRA OFFENTLIGA BYGGNADER. 

Svenska Teknologföreningens afdelning för husbygg¬ 

nadskonst har nyligen haft anledning sysselsätta sig 

med ofvanstående fråga, på grund af ett från »The 

American Institute of Architects» inkommet fråge- 

cirkulär. Man dryftar nämligen på andra sidan Atlan¬ 

ten frågorna om arkitektens åligganden och arfvode, då 

det gäller statens byggnader, och under tiden hör man 

sig för, hur det är inrättadt hos andra, som »have had 

such matters under consideration longer than we». 

Visserligen hafva vi haft betydligt längre tid på oss 

än Förenta Staterna att ordna denna del af statsför¬ 

valtningen ; det är dock föga troligt, att amerikanerna 

hafva mycket att lära af oss i detta stycke. 

Vår arkitektoniska statsinstitution, Öfverintendents- 

ämbetet, är nog såsom »skiss» betraktad enkelt och 

redigt uppbyggd och väl anpassad efter våra förhål¬ 

landen, men dess organ hafva stannat i växten. Sta¬ 

ten — tänkt icke såsom den skatteindrifvande, utan så¬ 

som sammanfattningen af alla svenskar och allt svenskt 

— har därför icke den fulla nytta af denna institution, 

som den borde och kunde hafva. 

Vi meddela här nedan dels den ifrån Washington 

inkomna skrifvelsen på originalspråket, dels Teknolog¬ 

föreningens svar, af hvilket senare framgår, att det 

hos oss icke förefinnes något enhetligt behandlingssätt 

för statens byggnadsfrågor. Öfverintendentsämbetet 

skulle granska ritningar till statens samt offentliga 

auktoriteters och menigheters byggnader, men vidlyf¬ 

tiga byggnadsgrupper äro undandragna ämbetets 

granskning. 

Ämbetet eger icke annat än på regeringens befall¬ 

ning att uppgöra ritningar till statens byggnader, och 

väl är det; men under byggnadstiden såväl vid statens 



57 

som andra offentliga byggnadsföretag borde väl dock 

någon inspektion eller kontroll utöfvas från den cen¬ 

trala arkitektoniska myndigheten. Någon sådan existe¬ 

rar icke annat än undantagsvis. 

Öfverintendentsämbetet skulle handhafva vården och 

underhållet af statens byggnader. Äfven i detta fall 

saknas enhetlighet, och ämbetet eger knappt krafter 

och medel att nödtorftigt tillse och underhålla hvad 

det tillkommer. 

För de inom ämbetet oftast förekommande ären¬ 

dena, nämligen omändringar och underhållsarbeten å 

äldre kyrkor, saknas bestämda former för det vid dy¬ 

lika frågor så nödvändiga samarbetet med arkeologisk 

myndighet. 

Genom vänligt tillmötesgående från ordföranden för 

»Akademisk Architektforening» i Kjöbenhavn, arki¬ 

tekten Axel Berg, hafva vi blifvit satta i tillfälle att 

här äfven meddela de danska arkitekternas svar å de 

framställda frågorna. 

Af detta framgår, att i Danmark någon central 

arkitektonisk myndighet icke förefinnes; att under¬ 

hållet af och tillsynen öfver statens byggnader med 

undantag af de militära handhafvas af 4 direkt under 

ministeriet lydande byggnadsinspektörer, hvilka äfven 

utföra ritningar till nybyggnader; att ritningar till ny¬ 

byggnader äfven utföras af andra arkitekter, dels efter 

täflan, dels genom direkt val såsom hos oss. 

Danskarnes goda lynne och spydighet förnekar sig 

aldrig. Deras framställning i senare delen af svaret 

på frågorna n:r 6 och 7 af »byggnadskommitterades» 

funktion gör, miclt i det torra uppräknandet af fakta, 

och med sin lugna träffsäkerhet, ett välgörande humo¬ 

ristiskt intryck, af sådan styrka att det liksom sprider 

sin verkan öfver hela skrifvelsen, och får sin naturliga 

afslutning i dess sista mening. 

I Danmark leder arkitekten äfven byggnadens ut¬ 

förande. Rätt så. Detsamma borde oftare vara fallet 

äfven här, i all synnerhet vid offentliga byggnader. 

Att under senare tider så icke skett, beror sannolikt 

till stor del på en annan abnormitet, nämligen att 

utförandet af ritningarna till de förnämsta byggnaderna 

uppdragits åt unga, opröfvade arkitekter, och detta i 

sin tur beror på en tredje abnormitet, nämligen att 

de äldre arkitekterna dragit sig ur leken, blifvit ämbets¬ 

män och skrifvare. Det är ju bra, att de unga kraf¬ 

terna komma fram, men ungdomen intresserar sig ofta 

öfvervägande för detaljer; det fordras mognad i yrket 

för att kunna rytmiskt mästra massor och planer, och 

för att leda ett byggnadsarbete fordras praktisk er¬ 

farenhet. Ett samarbete mellan yngre och äldre är 

därför det naturliga. 

Då i sinom tid Förenta Staternas regering, på grund 

af den utredning, som nu företages af The American 

Inst. of Arch., utfärdar förordningar angående i nedan¬ 

stående frågor omordade förhållandena, skola vi söka 

lämna så fullständiga meddelanden därom som möjligt. 

Måhända torde däraf något vara att lära för oss. 

I. G. C. 

ACADEMISK ARCHITEKTFORENINGS 

BESVARELSE 

AF DE AF »THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHI- 

TECTS» STILLEDE SP0RGSMAAL ANGAAENDE DF3N 

DANSKE STATS BYGGNINGSVyESEN. 

ad. 1. Paa alle 3 Maader uden fast Regel. 

ad. 2. Ved Förberedelse af nogle storre Bygge- 

foretagender (Kunstmuseet, Christiansborg Slot o. s. 

v.) ere Tegningerne tilveiebragte ved fri Konkur- 

rence med Prsemier for de bedste Eosninger af Op- 

gaven. En eneste bunden Konkurrence har vaeret 

afhold (Glyptotheket) og alle Deltagerne have ved 

denne modtaget samme Vederlag. 

ad. j. Det direkte Valg af Architekt förekommer 

hyppigt. Noget bestemt Princip folges ikke ved 

Valget. Som Regel vselges en Architekt, der gen- 

nem sin Virksomhed har gjort sig fordelagtig be- 

kendt, men forskellige Indflydelser gore sig naturligt¬ 

vis af og til gseldende. 

ad. 4. Statens Embedsmaend, de kongelige Byg- 

ningsinspektorer, udfore en meget stor Del af Sta¬ 

tens Nybygningsarbeide. De oppebsere deres Gage 

udelukkende for Tilsynet med Statens Bygninger og 

modtage sserligt Elonorar, dog ikke udover 3 /» af 

Byggesummen, for Ledelsen af Nybygningsarbeider. 

ad. 5. Tilsyn med og Vedligeholdelse af Statens 

Bygninger. Opforelse af Tilbygninger og Nybyg- 

ninger for Staten. 

ad. 6 o g y. Architekten udforer Tegningerne og 

leder Arbeidet. Ved store Foretagender anssettes der 

undertiden en Kontrolkomité, der ofte skaffer Archi¬ 

tekten mere Bryderi og Besvser end selve Arbeidet. 

Ved militsere Bygninger (Kaserner o. 1.) er For- 

holdet anderledes. De militaere Bygninger, saavel 

Nybygninger som Tilbygninger og Vedligeholdelse, 

er indordnede under Ingenieurkorpset. Ved Opfo- 

relsen af enkelte storre Etablissementer har der vseret 

engageret en Architekt med Maanadsgage til at le- 

vere Tegningerne, ligesom Tilsynet er besorget ved 

civil Bistand, (yngre Architekter under Ledelse af 

den arbeidsstyrende Officer). Architektens Stilling 

herved er allsaa ganske underordnet. 

ad. 8 og 10. Architekten betales med en vis Pro¬ 

cent af hele Byggesummen. Ved et for Tiden under 

Förberedelser vaerende storre Statsarbeide (Rigshos- 

pitalet), er der truffet Overenskomst om aarlig l.on 

for Architekten for et vist Aaremaal, og saaledes at 

Staten betaler alle Udgifter ved Kontorhold o. s. v. 

men med den Begraensning, at hele Bekostningen 

ikke maa overskride 3 °d af Byggesummen. 

ad. g. Honoraret beregnes som Regel med en vis 

Procent af Byggesummen — 334% efter Arbei- 

dets Art og Omfång. 

ad. 11. Er tildels besväret under Punkt 6 og 7. 

Der fradrages intet i Architektens Honorar, fordi der 

anssettes en Kontrolkomité. 

ad. 12. Architekten forestaar som Regel saavel den 

konstructive som den kunstneriske Del af Arbeidet. 
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ad. ij. De kongelig ansatte Bygningsinspektorer, 

der alle ere Architekter, har Tilsynet med Statens 

civile Bygninger, hvarimod de militaere Bygninger 

sortere under Officerer (Ingenieurkorpset), der ikke 

kunne betragtes som eg'entlig' bygning'skyndige efter 

Architekternes Skjon. 

ad. 14. Architekter, der har erhvervet Akade- 

miets store Guldmedaille, har som Regel fortrinsvis 

Adkomst til Bygningsinspektor-Embederne. De lön- 

nes med 3600 Kr. om Aaret foruden Kontorholds- 

Godtgorelse, der afheenger af Distriktets Storrelse. 

Desuden have de fri Reise og Diaeter. Hvis de er 

kongelig ansatte, have de tillige Pensionsret efter 

samme Regler som Statens ovrige Embedsmaend. 

De fortiden ansatte Bygningsinspektorer ere kun 

konstituerede i Embedet, da der har vaeret paataenkt 

en Omordning' af Statens Bygningsvaesen, som dog 

rimeligvis ikke bliver til noget. 

Kjobenhavn den 30 November 1903. 

P. B. V. 

AXEL BERG 

p. t. Formand. 

Emil Jörgensen. 

SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS SVAR Å 

DE AF »THE AMERICAN INSTITUTE OF 

ARCHITECTS» FRAMSTÄLLDA FRÅGORNA. 

Såsom svar å edra till oss ställda frågor angående 

arkitektens uppgift vid uppförande af statens byggna¬ 

der här i landet få vi härmed afgifva följande med¬ 

delande. 

I Sverige förefinnes en direkt under regeringen 

sorterande, central byggnadsmyndighet: Ofverinten- 

dents-ämbetet. Detta ämbete har enligt sin instruk¬ 

tion till uppgift: 

1:0 att afgifva utlåtanden i alla byggnadsfrågor, 

öfver hvilka regeringen infordrar dess yttrande, äfven- 

som att i afseende å byggnadsväsendet i riket hos 

regeringen göra sådana framställningar, hvartill om¬ 

ständigheterna gifva anledning; 

2:0 att med råd och upplysningar i byggnads- 

ärenden tillhandagå offentliga auktoriteter och myn¬ 

digheter; 

3:0 att, dä regeringen sådant anbefaller, uppgöra 

ritningar och kostnadsförslag till såväl nya byggnader 

som till förändringar af äldre sådana för statens räk¬ 

ning; 

4:0 att granska och, när så erfordras, omarbeta 

ritningar till byggnadsarbeten, som för offentliga auk¬ 

toriteters och menigheters räkning skola utföras, och 

hvilka äro af den beskaffenhet, att ritningar till de¬ 

samma böra enligt gällande författningar underställas 

regeringens pröfning. Häruti inbegripas hufvudsakli- 

gast: kyrkor, skolor (dock ej folkskolor), tingshus, 

fängelser, sjukhus, teatrar m. m.; 

5:0 att granska och eventuellt omarbeta ritningar 

och planer till regleringar af äldre och nyare städer 

och municipalsamhällen; 

6:0 att, där enligt intyg från vederbörande länssty¬ 

relse förslagsritningar till byggnadsarbeten af ofvan- 

nämnda slag ej kunna inom länet åstadkommas, till¬ 

handagå offentliga auktoriteter eller menigheter med 

upprättandet af sådana ritningar; 

7:0 att öfvervaka och låta verkställa erforderliga 

reparationer m. m. ä vissa staten tillhöriga och under 

ämbetets vård ställda byggnader, såväl i hufvudstaden 

som i landsorten, såsom till offentliga ändamål använda 

Kungl. slott, byggnader för de centrala ämbetsverken, 

teatrar, museer, högskolor, skolor m. m. 

Ofverintendents-ämbetet består af en öfverinten- 

dent och chef (vanligen arkitekt), samt tvenne före¬ 

dragande ledamöter, (första intendenter), af hvilka den 

ena skall hafva arkitektutbildning, och den andra hafva 

tagit universitetsexamen för inträde i rikets administra¬ 

tiva ämbetsverk. 

Öfverintendenten är ensam beslutande i hvarje 

fråga, men ledamöterna hafva reservationsrätt. 

De statens byggnader, som äro ställda under 

ämbetets vård, omhänderhafvas i detta afseende när¬ 

mast af tvenne vid ämbetet anställda intendenter (arki¬ 

tekter), af hvilka den ene ha-r tillsyn öfver byggna¬ 

derna i hufvudstaden och den andre öfver dem i lands¬ 

orten. Dessa intendenter hafva att årligen inkomma 

med förslag till reparationer m. m. samt tillse, att be¬ 

slutade reparations- och underhållsarbeten i respektive 

byggnader blifva på ett tillfredsställande sätt utförda. 

Intendenten för statens byggnader i hufvudstaden 

har till sin hjälp trenne s. k. assistenter (arkitekter) 

samt en byggnadskunnig kontrollant eller verkmästare. 

Vid granskning af ämbetets pröfning underställda 

ritningsförslag till byggnader, inredningar i byggnader, 

stadsplaner m. m. tillgår i allmänhet så, att, där ej 

ärendet handlägges direkt af chefen eller af den arki- 

tektutbildade ledamoten i ämbetet, remitteras detsamma 

till någon af de vid ämbetet anställda e. o. arkitek¬ 

terna (för närvarande till antalet 18) hvilka äro skyl¬ 

diga att inom viss för hvarje särskildt fall föreskrifven 

tid inkomma med utredning och eventuell omarbet¬ 

ning, hvarefter chefen, efter föredragning inför ämbe¬ 

tet, fattar beslut. 

Då ämbetet erhåller regeringens uppdrag att ut¬ 

arbeta ritningar till ny- eller ombyggnad för något 

statens behof, anmodar ämbetet någon af sina e. o. 

arkitekter att utföra detta uppdrag efter ämbetets an¬ 

visningar. 

De e. o. arkitekterna hafva icke fast, vare sig 

lön eller tjänstgöringstid, utan deras ersättning utgår 

dels i form af arvode för särskilda uppdrag, som van¬ 

ligen beräknas i ungefärlig öfverensstämmelse med 

allmänt antagen arkitekttaxa, dels i form af gratifika¬ 

tion, i förhållande till de granskningsuppdrag de haft. 

Om omständigheterna så fordra, beordras de e. o. 

arkitekterna att företaga resor till respektive bygg- 

nadsplatser i och för undersökningar. 
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Då en byggnadsfråga på något sätt berör ett 

historiskt minnesmärke, remitteras den af regeringen 

äfven till yttrande af Vitterhets-, Historie- och Anti- 

kvitets-Akademien, som eger rätt och skyldighet att 

öfvervaka, det intet af historiskt värde förfares. 

Såsom af det ofvan anförda framgår, är öfver- 

intendents-ämbetet företrädesvis en granskande central¬ 

myndighet, som anlitas af regeringen för att erhålla 

sakkunnig utredning och yttrande i byggnadsfrågor. 

Några i lag eller förordningar fastställda regler 

för de fall, då regeringen bör rådfråga ämbetet, finnas 

emellertid icke, utan beror detta i hvarje fall på veder¬ 

börande departementschefs beslut. Praxis har dock 

utvecklat sig så, att alla de kommunala byggnads- 

och reglerings- eller stadsplanefrågor, som skola under¬ 

ställas Kungl. Majestäts fastställelse, och alla förslag 

till byggnader, som skola utföras för statsförvaltnin¬ 

gens behof, och till hvilka Kungl. Majestät af Riks¬ 

dagen äskar anslag, underställas ämbetets pröfning. 

På senaste tid har i denna praxis gjorts undantag, i 

det arméförvaltningens kasernbyggnader undandragits 

ämbetets granskning. 

Af ofvanstående praxis följer, att Riksdagens 

egna byggnader, riksdags- och riksbankshusen, samt 

de mindre byggnader, som utföras af centrala ämbets¬ 

verk för till deras disposition stående förslagsanslag 

och andra reserverade medel, såsom Järnvägsstyrelsens, 

arméförvaltningens, marinförvaltningens, fångvårdssty¬ 

relsens och medicinalstyrelsens mindre byggnader och 

underhållsarbeten i allmänhet icke underställas ämbe¬ 

tets pröfning. 

Svar å frågorna /—j. 

Visserligen uppdrager regeringen åt ämbetet att 

äfven uppgöra ritningar till nybyggnader, men endast 

i ett fåtal fall, där den projekterade nybyggnaden icke 

faller inom området för ett centralt ämbetsverks spe¬ 

ciella organisation och behof. Nödvändigheten att 

erhålla kontinuitet i arbetet och draga nytta af gjorda 

tekniska erfarenheter liksom fullgörandet af dem ålig¬ 

gande underhållsskyldighet hafva nämligen längesedan 

tvungit flertalet centrala ämbetsverk, såsom järnvägs¬ 

styrelsen, arméförvaltningen, fångvårdsstyrelsen, medi¬ 

cinalstyrelsen och poststyrelsen samt åtskilliga andra 

institutioner såsom Vetenskapsakademien, Upsala aka¬ 

demi och Domkapitlet i Lund att anställa särskilda 

arkitekter, hvilka utföra ritningarne till deras bygg¬ 

nader, leda dessas utförande och öfvervaka deras 

underhåll. Dessa arkitekter hafva dock med ett enda 

undantag valts bland ämbetets e. o. arkitekter. 

Den organisation, af statens byggnadsarbeten, 

som af praktiska behof framtvungits, är således i kort¬ 

het följande: I regel utföras ritningarne till statens 

större nybyggnader af vid de centrala ämbetsverken 

fast anställda arkitekter hvarefter regeringen under¬ 

ställer förslagen ämbetets granskning och yttrande, 

innan anslag äskas af Riksdagen. Mindre byggnads- 

och reparationsarbeten, som icke fordra riksdagsanslag, 

utföras af vederbörande centrala ämbetsverk. Ritnin¬ 

gar till sådana statens byggnader, som icke skola an¬ 

vändas af centrala ämbetsverk eller som skola utföras 

för sådana centrala ämbetsverk, som icke ega fast 

anställd arkitekt, utföras på ämbetets uppdrag genom 

någon af dess arkitekter. 

Endast i sällsynta maktpåliggande fall såsom i 

fråga om nytt Riksdags- och Riksbankshus, ny kung¬ 

lig opera och nytt Centralposthus i Stockholm har 

hittills anställts offentlig eller enskild täflan. 

Svar å frågorna y—8. 

De vid de centrala ämbetsverken anställda arki¬ 

tekterna antagas endera för ett begränsadt antal år 

(såsom vid arméförvaltningen) eller som fasta tjänste¬ 

män (såsom vid fångvårdsstyrelsen, järnvägsstyrelsen 

och medicinalstyrelsen). Dessa arkitekter äro förestån¬ 

dare för de respektive ämbetsverkens ritkontor och 

ledare af deras byggnadsarbeten samt hafva årslön (i 

medicinalstyrelsen därjämte arvode för ritningar enligt 

reducerad taxa). Befattningen sökes i regeln icke, 

utan tillsätter ämbetschefen den, han af en eller annan 

orsak anser lämplig. 

Vid byggnader utom Stockholm öfverlämnas den 

direkta kontrollen vanligen åt ett ombud på platsen 

(arkitekt eller ingeniör) under ledarens order. 

I öfriga fall, då arkitekt väljes af ämbetet eller 

genom täflan, har arkitekten hittills vanligen gjort upp 

ritningarne och utöfvat den konstnärliga tillsynen, un¬ 

der det att arbetschefskapet eller tillsynen öfver bygg¬ 

nadens tekniska utförande öfverlämnats åt någon annan 

härtill lämplig person, vare sig arkitekt, ingeniör eller 

ingeniörsofficer. 

Arkitektens ersättning utgår i detta fall antingen 

med en bestämd summa, vanligen beräknad i procent 

af byggnadskostnaden i ungefärlig öfverensstämmelse 

med bifogad »taxa», eller också, såsom i synnerhet 

vid större företag är brukligt, med ett visst årligt 

arvode. 

Svar å frågan p. 

Se den bifogade »arkitekt-taxan». 

Svar å frågan io. 

Staten betalar kontorskostnaderna. Vi hafva icke 

hittills kunnat på förhand bestämma den procent af 

byggnadssumman, som kontorskostnaderna utgöra. 

Svar å frågan //. 

Då annan person än arkitekten i egenskap af 

arbetschef öfvervakat byggnadens utförande, plägar 

denne vara endera arkitektens sidoordnade inför en 

byggnadskommission eller hans underordnade. Hans 

arvode betalas af staten och frånräknas ej arkitektens. 

Svar å frågan 12. 

Se svaret på frågorna 4—8. 
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Svar å frågorna ij, 14. 

I regel har det ämbetsverk, under hvilket bygg¬ 

naden sorterar, hand om dess underhåll och repara¬ 

tioner (se ofvan). Därest ämbetsverk eller administra¬ 

tion ej inom sig räknar någon byggnadskunnig tjänste¬ 

man, plägar byggnaden ställas under öfverintendents- 

ämbetets vård, se ofvan. I öfriga fal! utses bygg- 

nadskunniga personer — dock icke alltid arkitekter 

- af respektive administrationer att öfvervaka under¬ 

hållet. 

SEKTION. 

»IGGESUNDS AUDITORIUM». 

Under sommaren 1903 uppfördes vid Iggesunds 

bruk en byggnad, skänkt af kapten A. Lindman att 

utgöra en samlingslokal för bruksarbetarne. Denna 

byggnad, som är 25,6 m. lång och 10,3 m. bred, in¬ 

rymmer: på nedre botten, utom entré och kapprum, 

tvenne mindre rum för bibliotek och sammanträden, 

en större samlingssal med omkring 300 sittplatser, 

estrad och två rum för uppträdande. 

Ifrån kapprummet leda två trappor till öfre vånin¬ 

gen, den ena af dem till läktaren, den andra till en 

bostad om ett rum och kök för vaktmästare. Båda 

dessa trappor kunna göra tjänst såsom kommunikation 

till eller ifrån läktaren, liksom deras utgångar kunna 

användas till reservutgångar för samlingssalen. Under 

kapprummet är en varmkammare för salens uppvärm¬ 

ning anordnad; för ventilation är en särskild trumma 

uppdragen ofvan estraden. 

Invändigt äro färgerna i salen ljusa och glada, 

nedre fältet blått, öfre hvitt, likasom taket och belys¬ 

ningen, som är elektrisk, sker från tvenne kronor 

gjorda af smidesjärn eller kedjor. Utvändigt är bygg¬ 

naden rödmålad med hvita knutar och bågar. 

Ritningarna äro uppgjorda af S. Cronstedt. SEKTION. 

PLAN. 



BYGGNADSTEKNISKA FRÅGOR. 

V ÄGGBEKLÄDN ADSMATERIA L. 

I vissa lokaler såsom badrum, toalettrum, sköljrum, 

maskinrum, operationssalar o. d. är det ofta nödvän¬ 

digt att på samma gång som väggarna skola så be¬ 

handlas, att de äro lätta att tvätta af eller skyddas mot 

väta, de äfven äro i möjligaste mån skyddade emot 

yttre åverkan. 

Att endast oljemåla de putsade väggarna räcker 

då ej till, utan brukar man använda sig af ett eller 

annat beklädnadsmaterial, hvarom vi här vilja söka 

lämna några meddelanden. 

Det hittills kanske mest kända och använda af dessa 

material är glaserade porslinsplattor 15 ä 16 cm. i 

fyrkant och c:a 1 cm. tjocka. De förefinnas uti alla 

färger och mönster och hafva under långliga tider 

varit föremål för konstnärers fantasier vid deras behand¬ 

ling, hvilken lämnas rikt tillfälle till omväxling såväl 

vid fabrikationen som'Vtd uppsättningen af desamma. 

Tillverkningen sker numera såväl här i landet som 

ock uti England och Tyskland, men framför allt i 

Holland, där de ännu mest bibehålla sin ursprunglighet 

och verka mindre »slickadt porslin» än de andra 

fabrikaten, De olika priserna ställa sig ungefär efter 

följande tabeller: 

De svenska plattorna från Rörstrands Aktiebolag: 

Kr. Kr. 

Hvita, 16x16 cm. per m2. 7,50 — 11,40 

Färgad glasyr, 16 x 16 cm. per m2 . 9,50 — 17,10 

hvarannan hvit och hvarannan tryckt mönster 8,50 —14,25 

tryckt mönster å hvarje platta per m2 . 9,50—17,10 

8-kantiga hvita med fyrkantiga inlägg i färg 10,00 

g-kantiga ; färg med fyrkantiga inlägg, hvita 11,00 

Fris-plattor 16x16 cm. tryckt mönster per 2,70 

Fris-plattor 6,5x16 cm, tryckt mönster per 1,50 

Tryckta plattor 16 x 16 cm. i flera färger per m2 . 15,00—22,80 

De utländska från grosshandlare Gösta Sundelius: 

Holländska Holländska Tyska Engelska 

13x13 15x15 cm. 7'/2X 7l/2 cm. 14'/2X 14ljicm. 15x15 cm. 
0. delar däraf 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

Hvita. 7,50— 9,50 — 9,50 — 11,50 ii —12 

Kul. enfärg.... 9,5c—14,50 18—19 14 — 20 16 — 20 

I m. i två färg. 10—15 — 14—20 14 — 20 

I relief.. — *3—50 16—50 

allt fritt kaj här eller från lager. 

Uppsättningen kostar 4,25 kr. per m2. 

Ifrån The Permanent decorative Glass Co., Lancaster, 

England har genom ingeniör H. Nauckoff börjat föras 

i marknaden en sorts glasplattor, kloritväggplattor, 

hvilka bl. a. användts uti maskinrummet vid Stock¬ 

holms Bomullsspinneri. Ytan är matt och hård och 

väl uppsatta äro de ganska starka emot stötar och 

slag. Så tunna som plattorna äro, fordras mera om¬ 

sorg vid uppsättandet, och betingar detta därför unge¬ 

fär 50 öre mera pr m2 än porshnplattorna. Deras 

pris varierar mellan 9—12 kr. utan uppsättning och 

finnas de uti flera mönster och färger från rent hvita 

och marmoreradt till dem med rika mönster i flera 

färger. 

En annan sorts väggplattor, som kan komma till 

stor användning särskildt uti våra allt annat än rät¬ 

vinkliga stadsbyggen äro de af ingeniör G. Rystedt 

införda Tosz’sches emaljerade sjukväggplattor. Genom 

den mjuka metallens böjlighet och emaljens stora styrka 

kunna dessa plattor uppsättas på snart sagdt hvilken 

ytform som helst. 

Uppsättningen af den fordrar något vana och sär¬ 

skildt kännedom dels om beredningen af därtill an¬ 

vändbart kitt, dels ock att i vissa fall, då väggarna 

äro mycket torra eller också motsatsen, likaså om 

väggarna äro salpeterhaltiga eller mindre porösa, dessa 

väggar skola undergå en för densamma afpassad under¬ 

sökning före kittets utspacklande. Såväl plattans hela 

baksida som den del af väggen där plattorna skola 

uppsättas utspacklas väl med kittet hvarefter plattan 

fasttryckes och noga tillses, att inga luftblåsor kvar- 

blifva emellan dem och väggen. 

Priset utan uppsättning varierar emellan 8,25—11,25 

kr. pr m2 beroende på mönstrets utseende. De äro 

använda på flera ställen här i staden bl. a. vid elekt¬ 

riska understationernas nybyggnader. 

Uti sköljrummen vid bryggerier har här i staden 

med fördel användts en sorts gul klinkersten af Skrom- 

berga tillverkning, som godt visat sig motstå den ut¬ 

sättning dessa rums väggar och tak hafva för fukt. 

Denna sten tillverkas uti tvenne storlekar, den mindre 

betingar ett pris af 5,60 kr. m2 och den större 5,28 

kr. m2. 

Vid de senaste badhusnybyggnaderna har till mur- 

ning af skiljoväggar vid duscharna o. d. användts en 

sorts glaseradt tegel 55x69x122 cm. glaseradt på 

två långsidor. Väggen har sålunda genast vid upp- 

murningen varit färdig och kostat utan murningen 

12,80—14,40 kr. m2. Teglet, som finnes uti många 

färger, levereras äfven glaseradt endast på ena sidan, 

men kostar då 80—100 kr. per 1 000 då det dubbel- 

glaserade kostar 115—130 kr. per 1000. Det är 

sålunda uträkning att taga af den senare sorten och 

klyfva, då ensidigt glaseradt skall användas. 

5. C 
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HANDTAG AF C. WESTMAN. 

HANDTAG AF AXEL LINDEGREN. 

ENKLA DÖRRHANDTAG I 

MESSING. 

Här afbildade dörrhandtag äro de 

första ännu ej fullt justerade* reproduk¬ 

tionerna af Westmans och Lindegrens 

modeller. De äro patenterade af Naesman 

& C:o (Stålberg) i Eskilstuna. Alla utom 

ett äro till sin form med afsigt ytterligt 

enkla för att i pris kunna konkurrera 

med de enklare slagen af gamla typer. 

Godsets rödaktiga färg är af fabriken 

bestämd, och säges den vara resultatet 

af en lång rad experiment. 

Fernissningen af mässingshandtag med¬ 

för vissa såväl fördelar som olägenheter. 

En fördel är att skurningen, som när 

det gäller oljemålade dörrar, ej är att re¬ 

kommendera, för en tid bortåt blir obe- 

höflig. En olägenhet är att ytan så små¬ 

ningom (efter c:a i år) genom fernissans 

partiella afnötning blir fläckig och ful. 

Bäst skulle kanske under sådana om¬ 

ständigheter vara att fernissa brickan 

och den del af handtaget, som ej vidröres 

af handen, och lämna den andra delen fri, 

så att vid behof en skurning utan risk 

kan företagas. Mycket använda handtag 

hålla sig utan fernissa blanka. 

Om någon önskar dessa typer utförda 

i hvit metall möter detta gifvetvis ingen 

motsägelse från vår sida. 

Axel Lindegren. 

HANDTAG AF C. WESTMAN. 

HANDTAG AF AXEL LINDEGREN. 

HANDTAG AF AXEL LINDEGREN. * Själfva handtagen skola något förlängas. HANDTAG AF AXET. LINDEGREN. 

NÅGOT OM KAKELUGNAR 
AF ARKITEKT AXEL LINDEGREN. 

Det synes mig som om de i barockens anda af 

prof. I. G. Clason komponerade enkla kakelugnarna, 

som finnas i Rörstrandskatalogen, just uppfylla de huf- 

vudfordringar vi numera ställa pä dessa slags pjeser, 

nämligen enkelhet och nobless i förening. Typen kan 

emellertid med obetydlig omväxling erhållas litet hvar- 

städes och den är onekligen att föredraga framför 

hvarje fantastiskt utslag af modern förkonstlingslusta. 

Men förklarligt nog kunna ej i längden byggherrar och 

hyresgäster nöja sig med att se denna typ allestädes 

närvarande, och för öfrigt är den med sin på midten 

brutna list och rokokoornamentet en nog så stiltrogen 

efterhärmning, kanske mindre lämplig i en modern 

omgifning. Det måste sålunda för respektive fabri¬ 

kanter förr eller senare blifva en tvingande nödvändig¬ 

het att anskaffa nya, mera moderna typer. De gamla 

öfverlastade i all sin grannlåt banala tyska renässans¬ 

ugnarna och de svulstiga rokokougnarna äro Gudi lof 

numera urmodiga. Men huru taga initiativ till om¬ 

växling? I allmänhet ha ej arkitekterna varit hågade 

att offra tid på sådant mindre vinstgifvande arbete. 

Ett första uppslag gafs emellertid, då Rörstrand af 

arkitekten Ferdinand Boberg beställde ritningar till nya 

typer, men mig veterligt har denne konstnär ej kompo¬ 

nerat för någon landsortsfabriks räkningochförutförande 

i vanligt lergods. Detta material lämpar sig ej för de¬ 

likatare ornamentik, det fordrar öfverhufvud taget en 

ytterlig enkelhet i behandlingen af dekorativa delar, 

hvarför de Bobergska porslinsugnarna ej kunna sägas ha 

varit tongifvande för formbildningen på detta område. 

Hvad som framvisades på utställningen 1897 var 

i flera afseenden egnadt att intressera, att väcka 

tanken på och efterlängtan efter nya uppslag. Det 

var särskildt fallet med Rörstrandsugnarna af Boberg. 

Men först några år senare blef det klart för litet livar, 

äfven för fabrikanterna, att den allmänna konstsmaken 
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värkligen hade undergått en afgjord förvandling, om 

ej i andra så åtminstone i det afseendet, att den 

fann hvarje onödig öfverlastning motbjudande. Hvil- 

ken af våra kakelugnsfabrikanter i landsorten som 

först tagit initiativ till en utmönstring af de klum¬ 

piga 18oo-talstyperna känner jag ej till. Allmänt har 

man emellertid börjat uppmäta gamla 1700-talsugnar 

och reproducera dem och det har visat sig, att de i många 

afseenden äro oöfverträffliga i sin enkla, konstnärliga 

formgifning och dessutom som typer ännu fullt använd¬ 

bara. Endast färgutsmyckningen är, trots den säker¬ 

het hvarmed den är utförd, för öfverlastad och orolig 

och i sin karakter alltför stilistisk. De försök som af 

J. Z. Rudholm i Norrköping gjorts att i en mera mo¬ 

dern hållning dekorera med målning ha ej utfallit så bra. 

Så stod saken, då för ett par år sedan Carl 

Westman och undertecknad gemensamt, om jag minnes 

rätt på initiativ af prof. Clason, mottogo den första be¬ 

ställningen på ritning till en modern kakelugnstyp. 

Det var då arkitekt Carl Westman för Rudholms räk¬ 

ning komponerade sin första i modern stil hållna ka¬ 

kelugn, hvilken således är att betrakta som ett andra 

uppslag. Sedermera har flertalet af de förnämligare 

kakelfabrikanterna ansett det nödvändigt att förskaffa 

sig nya typer, och här närstående afbildningar visa prof 

på hvad af undertecknad på sista tiden åstadkommits 

i den vägen. 

Till en början togo vi uppgiften skulpturalt, d. v. s. 

vi tänkte oss hvarje ugn som en modellerbar massa, 

men snart nog lärde vi oss inse fabrikationsteknikens 

rätta begränsning, och att fantasien, såvida precision 

i utförandet erfordrades, sfrängt taget hade ett nog så 

knappt område att röra sig fritt inom. Därutinnan 

voro vi dock eniga, att den glaserade ytan, särskildt 

om den kunde erhålla en angenäm, matt färgton, borde 

få verka dekorativt i och för sig själf och att hvarje om 

ytterarkitektur direkt påminnande artikulering var abso¬ 

lut förkastlig, emedan den ej blott är onödig utan äfven 

högst omotiverad. Den enda omväxling i formgifnin- 

gen, som man borde tillåta sig, var ytans buktning i 

mer eller mindre jämnflytande öfvergångar och om 

dekorativ målning ansågs önskvärd borde platsen för 

dennas anbringande begränsas. Emellertid har det 

visat sig, att framställningen af dessa jämnflytande 

oregelbundet böjda ytor vålla fabrikanterna bekymmer. 

Och felaktigheterna kunna ej öfverses med, emedan 

glasyrens dageruppskiningar framhäfva dem så att 

den tilltänkta effekten af ytans lugna böjning går 

förlorad. Alltså en ytterligare begränsning, som natur¬ 

ligtvis ökar svårigheten att omväxla motiven i den ut¬ 

sträckning, som från fabrikantens synpunkt är önskligt. 

Med hänsyn till kakelugnars formgifning vill jag 

här meddela något om min egen åsikt om saken. 

Principiellt oriktigt anser jag det vara att i komposi¬ 

tionen dela ugnen i tvenne delar med absolut olika 

planform. Att göra underdelen fyrkantig och öfver- 

delen rund skulle jag ej kunna förmå mig till. Om den 

nu vanliga alltför öfverdrifna höjden anses nödvändig¬ 

göra en horisontal tudelning så bör denna åstadkom¬ 

mas med en rundt om gående list eller ännu bättre ge¬ 

nom en blott på framsidan befintlig sådan, hvilken då 

med fördel kan utbildas till skänk, ty skänk i en eller 

annan form vill man nu nödvändigt ha. Jag tycker den 

är onödig, men den anses oundviklig och sant att säga 

är den ett för kompositören välkommet medel till va¬ 

riation. Jag har på sista tiden börjat anbringa skän¬ 

ken och den öfver denna eventuellt befintliga nisch- 

formade insättningen i anslutning till den jämna ka¬ 

kelindelningen för att man lätt skall kunna ersätta dessa 

partier med släta kakel och typen sålunda äfven 

kunna användas i en enklare och billigare form. 

Den oproportionerliga kakelugnshöjden har jag 

alltid önskat reducerad. På mina ofta upprepade 

förslag har alltid svarats, att för rummens uppvärm¬ 

ning erfordras att ugnen är så hög som möjligt. 

Experimentet med låga ugnar har dock utfallit lyckligt. 

Det är ju merendels på måfå som man väljer kakelugns- 

dimensioner och förhållandet mellan dessa och rums¬ 

dimensionerna är ej teoretiskt bestämbart. Detta är 

visserligen beklagligt, men vi ha på så sätt fria hän¬ 

der att experimentera litet mera än som sker. Och 

dylika experiment äro helt säkert af ringa risk för 

såvidt noggrannhet iakttages vid uppmurningen af 

kakelugnarna. Men därutinnan försyndas mycket. Allt 

beror på rökrörens rätta dragning, så att värmeeffek¬ 

ten blir maximal, men hur liten garanti har man ej 

för att uppsättningen sker efter de bästa metoder. 

Hvad eldstadsöppningens läge beträffar är det 

nog mest praktiskt att den ej ligger för långt från 

golfvet så att den kalla luftströmmen, som vid eldnin¬ 

gen passerar golfvet mot kakelugnen ej dragés in i 

öppningen för högt upp. Ehuru utförbart är det oför¬ 

delaktigt att draga rör under eldstaden på den grund 

att luften i dessa mindre hastigt uppvärmes, så att luft¬ 

cirkulationen hämmas och röken slår tillbaka. Hvad 

åter angår eldstadens relativa mått, tror jag att en i för¬ 

hållande till brasans storlek alltför vid öppning insläp¬ 

per en så stor kvantitet kall luft, att den direkta vär¬ 

meutstrålningen därigenom hämmas och man får väl 

antaga att man af ekonomiska skäl vid hvarje uppeld¬ 

ning använder den minsta möjliga kvantitet ved. Visst 

är, att den direkta värmeutstrålningen är intensivare 1 

den mån eldstaden är liten, och att ett visst förhål¬ 

lande förefinnes mellan eldstadens storlek och rörens 

dimensioner. 

Hvad som här meddelats gör ej anspråk på att 

hvila på någon större fackmässig erfarenhet. Jag har 

nämligen ej varit i tillfälle att ägna hithörande frågor 

ett ingående studium. Emellertid förtjäna de ett sådant 

och arkitekter och andra för saken intresserade borde 

på allvar taga itu därmed. 

För att i detta sammanhang kunna gifva läsaren 

till lifs någonting mera än blott funderingar, har 

jag satt mig i förbindelse med verkmästaren vid Upp 

sala-Ekeby kakelfabrik, herr Elof Eriksson, en pä sitt 

område, efter hvad jag inhämtat, synnerligen hemma- 
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stadd fackman. Några af mig skriftligt affattade frågor 

har han välvilligt besvarat. Jag endast beklagar, att 

han på grund af en alltför snäft tillmätt tid måst in¬ 

skränka sig till följande kortfattade meddelanden. 

Frågor: i) Hvad har man att iakttaga vid uppsätt¬ 

ningen af kakelugnar? 

2) Fl vilka olika slag af glasyr användas? 

3) Finnes något gifvet förhållande mellan kakel¬ 

ugnars dimensioner och värmeeffekten? 

4) Förefinnes några anmärkningsvärda olägenhe¬ 

ter af att mura kakelugnar tätt intill eller fast vid 

väggen ? 

5) Hvari bestå svårigheterna vid utförandet af 

buktiga ytor? 

Svar: 1) Vid uppsättningen af kakelugnar bör, 

hvad den yttre murningen beträffar, iakttagas, att fo¬ 

garna ej slipas ihop så tätt som i allmänhet sker utan 

lämnas något öppna. Då vid ugnens torkning sam¬ 

mandragningen vid fogarna blir så stark, att stora 

stycken af glasyren och godset bortsprängas, äro de 

täta fogarna orsaken därtill. Den inre murningen bör 

vara så tunn som möjligt, dock ej så tunn, att själfva 

godset utsättes för direkt eld, emedan det i så fall 

spränges sönder. Rörgångarna i ugnen böra placeras 

så att elden får passera öfver ugnens hela yta. 

2) Den glasyr som användes för kakelugnar är 

af mycket olika utseende och benämnes efter arten 

af beståndsdelarna, majolika, hvit glasyr och färgad 

glasyr. Majolika skiljer sig från emaljglasyr däruti, 

att den ej innehåller tenn, hvilket gör, att den blir 

transparent samt är mera lättflytande. Den ligger 

tunn på godset, hvarigenom godsets utformning fram¬ 

träder skarpare. Emaljglasyren däremot innehåller 

tenn. Den till densamma använda tennoxiden är oge¬ 

nomskinlig samt mer eller mindre hvit allt efter till¬ 

satsens mängd. De olika färgnyanserna erhållas ge¬ 

nom att tillsätta färgade mineraloxider. 

3) På frågan om det gifves ett visst förhållande 

mellan ugnars dimensioner och värmeeffekten af 

dem kan jag endast svara, att ju större värmeyta 

desto större värmeutstrålning. Ugnen behöfver ju 

dock ej vara stor för att den eger en stor värmeyta. 

Hufvudsaken är att rören ini ugnen placeras på det 

rätta sättet. På så sätt kan en liten ugn med väl 

lagda rökgångar värma mer än en stor ugn med illa 

lagda sådana. 

4) Enligt min åsikt är det förkastligt att mura 

kakelugnarna tätt intill väggen, emedan man däri¬ 

genom går miste om värmeutstrålning från äfven den 

bakre ytan. Att mura fast ugnen vid väggen är äf¬ 

ven förkastligt, emedan den utvidgning ugnen vid 

eldning blir utsatt för då förorsakar sprickor, som lätt 

framsläppa rök. 

5) Att åstadkomma jämna buktiga ytor är inte 

svårt ifall buktningen är likformig, cylindrisk, ty då 

passa alla kaklen in på alla platser rundt om och 
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man kan utvälja sådana som äro i färgton öfverens- 

stämmande. Annorlunda ställer sig saken då bukt- 

ningen ej är likformig och sålunda bvarje kakel har 

sin gifna plats på ytan; alla kakel, som i färgnyans 

och formning ej passa på platsen måste kasseras, och 

det sker merendels i mycket stor utsträckning, hvar- 

för tillverkningen af ugnar med olikformigt svängda 

ytor kan ställa sig rätt dyrbar. 

ARKITEKT U RTÄFLIN GAR. 

RÅDHUSTÄFLINGEN. 

Den 15 mars kl. 3 e. m. utgick inlämningstiden 

för den första täflingen angående nytt rådhus å Eld- 

kvarnstomten i Stockholm. 25 st. förslag voro då in¬ 

lämnade. Redan efter en veckas tid hade prisnämn¬ 

den fattat sitt beslut, och flertalet af prisdomarne reste 

utrikes. Den 6 april kungjordes i de allmänna tid¬ 

ningarna resultatet. De sex utvalda förslag, hvars 

författare skola få deltaga i den andra täflingen, hade 

följande motton: »Non senza dignita», »Hörn», »Mälar- 

drott», »Lag och rätt», »Justitia Holmia MCMIV» 

och »Lille Putte». 

Det har försports från prisnämnden, att intet af de 25 

inlämnade förslagen öfverlägset höjde sig öfver flertalet 

af de andra. Den blifvande utställningen jämte prisnämn¬ 

dens protokoll kommer att visa, hvilka synpunkter för 

bedömandet varit afgörande. I en preliminär täfling 

är planlösningen, rumsdispositionen och massgruppe- 

ringen det väsentliga. I andra täflingen gäller det att 

studera detaljbildningen. Bedömandet af den första 

täflingen bör därför vara ett ganska drygt och grann- 

laga arbete. Den korta tid, prisnämnden behöft där¬ 

för, tyder på, att den måtte hafva arbetat synnerligen 

energiskt. 

Täflingens jämnstrukna resultat ger vid handen, 

att premisserna — byggnadsplatsen och programmet — 

icke varit särskildt inbjudande eller entusiasmerande. 

I pressen har framhållits, att den betydande 

siffran 25 inlämnade förslag vore en dementi af 

påståendet, att arkitekterna i allmänhet vore emot 

domstolsbyggnadens förläggande på Eldkvarnstomten. 

Det finnes alltför godt om unga arkitekter, som äro 

frestade att deltaga i en täfling äfven på en mindre 

lämplig tomt, för att någon slutsats i nämnda rikt¬ 

ning skulle kunna dragas. Bland fackmän är den 

åsikten allmän och välgrundad, att den vackra Eld¬ 

kvarnstomten bör bebyggas med en hög byggnad af 

annan karaktär än en domstolsbyggnad, hvars höjd- 

mått enligt programmet skulle vara ganska ringa. Ett 

kompromissande skulle vara ett brott antingen mot 

platsens fordringar eller mot programmet. På Eld- 
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kvarnstomten behöfves en kraftig silhuett, helst med 

torn. En domstolsbyggnad efter programmets for¬ 

dringar, bland hvilka prisbillighet var en af de tre 

förnämsta, har absolut ingen anledning att förses med 

större torn eller hög resning. 

En god lösning af planen enligt programmet kräfde 

en låg byggnad af stor utsträckning. Platsen kräfde 

motsatsen. Täflingen blef därföre mer än vanligt 

lotteriartad. 

Äfven tänkt på en olämplig plats kan ett duk¬ 

tigt förslag på papperet te sig fördelaktigt. Det är 

därför att antaga, att man af den blifvande täflings- 

utställningen skall draga slutsatser till förmån för dom- 

stolsbyggnadens förläggande till Eldkvarnstomten. Må 

vederbörande ihågkomma, att dessa förslag på en 

lämpligare plats troligen skulle tagit ännu fördelakti¬ 

gare former, och att således slutsatserna i nämnda 

riktning annullera sig själfva. 

Först en täfling efter samma program på annan 

tomt kan därvid gifva giltiga jämförelsepunkter. 

Samtidigt med täflingsutställningen lär allmänhe¬ 

ten få tillfälle att se nya förslag till domstolsbyggna- 

der på tvenne andra platser i Stockholm. Måtte ve¬ 

derbörande icke förhasta sig i denna fråga eller ned- 

Rättelse Uti arkitekt K. A. Berlins uppsats i föregående 

häfte om grindstolpar på Gottland förekom å sid. 44 ett par tryck¬ 

fel. Sigveifs i Warablingbo rättas härmed till Sigreifs i Wamblingbo. 

Tecknade bidrag till hedersgåfvan dt Professor I. G. C/ason 

torde lämpligast pr post insändas till afdelningens sekreterare, Arki¬ 

tekt G. Améen, Lill-Jans Plan 5, Stockholm. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan 11, Stockholm. (R. T. 7070, A. T. Österm. 3030.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 

ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 

torg 18, samt d alla postkontor i riket. Redaktionen. 

lägga för mycket arbete och kostnad på Eldkvarns- 

förslaget, förr än samtliga andra möjligheter erhållit 

tillräcklig utredning. 

Innevarande nummer af tidskriften har uppskju- 

tits tvenne veckor för att bereda möjlighet att i det¬ 

samma lämna ett utdrag af prisnämndens utlåtande. 

Genom bristande tillmötesgående hos drätselnämnden 

har tyvärr detta omöjliggjorts, hvarför en sådan redo¬ 

görelse först i septembernumret af facktidskriften kan 

inflyta. Intresserade hänvisas t. v. till att i dags¬ 

pressen taga del af utlåtandet. 

Red. 

TÄFLING OM ÄNDRING OCH TILLBYGGNAD 

AF STADSHOTELLET I VÄSTERVIK. 

Resultatet af denna täfling har nyligen offentlig¬ 

gjorts. 7 st. förslag hade inlämnats. Enligt uppgift 

fran prisnämnden lära förslagen varit dels underhal¬ 

tiga, dels för dyra. Vid bedömningen hade kostnads¬ 

frågan varit afgörande. 

i.a pris tilldelades arkitekt Brunskog, Stockholm, 

2: a » » » Otterström, » 

INNEHÅLL. 

Förslag till stadshus i Vesterås af arkitekt Erik Hahr. 

Skrifvelse från The American Institute of Architects. 

»Bidrag till kännedomen om» arkitektens uppgift vid uppförandet 

och underhållet af statens och en del andra offentliga byggnader. 

Academisk Architectforenings besvarelse. 

Svenska Teknologlöreningens svar å de af The American Institute 

of Architects framställda frågorna. 

Iggesunds auditorium. 

Byggnads tekniska frågor. 

Enkla dörrhandtag i mässing. 

Något om kakelugnar, af arkitekt Axel Lindegren. 

Arkitekturtäflingar: 

Eådhustäflingen. 

Täfling om'ändring och tillbyggnad af stadshotellet i Västervik. 
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TÄFLINGEN om förslag till nytt rådhus å eldkvarnstomten 

I STOCKHOLM. 

Med vederbörligt samtycke publiceras härmed de 

sex utkorade förslag, hvars författare ega rätt att del¬ 

taga i andra täfhngen. Dymedelst fastslås moraliskt 

eganderätten till förslagens idéer. 

Prisnämndens afgörande har från alla håll hälsats 

med välgrundad tillfredsställelse. Ingen kan med fog 

opponera sig mot nämndens val. 

Det första intrycket af de sex förslagen är gynn¬ 

samt. Vid närmare granskning visar det sig, att 

exteriörernas och interiörernas konstnärliga värde 

icke motsvara hvarandra. Det har redan i våras, 

före utställningen, i denna tidskrift påpekats att ett 

motsatsförhållande var rådande mellan byggnadspro- 

blemets (programmets) (Och platsens kraf. Felet lig¬ 

ger ej i programmet, som var mönstergillt, ej hel¬ 

ler helt hos de täflande. Hufvudsvårigheten var, att 

platsen lcräfde en hög byggnad, publikens bekvämlig¬ 

het en låg och vidsträckt sådan. Prisnämnden har 

lyckligt nog respekterat »situationens kraf». De af de 

täflande, som med uppoffring af exteriören strängt re¬ 

spekterat programmet, hafva misslyckats och uteslutits. 

Placera vi de sex förslagen efter exteriörernas konst¬ 

närliga värde, torde ordningen bli följande: »Hörn», 

»Mälardrott», »Lag och Rätt», »Non senza dig- 

nita», »Lilla Putte» och sist »Justitia Holmia 1904». 

Men »Hörns» plan är egentligen icke studerad i 

detalj, »Mäiardrotts» plan är full af mörka rum och 

mörka, trånga gårdar. »Lag och Rätts» plan, som 

är hopträngd, men af stor area, är i besittning af 

värdefulla uppslag, »Non senza dignita» är klar och 

väl belyst, men dess domsalar äro af samma höjd 

som dess öfriga rum — alltså systemet odugligt. 

»Lilla Putte» eger en redig plan, en stor, vacker 

gård och väl placerade domsalar. »Justitia Holmia» 

har ett pompöst uppslag i planen, men för små går¬ 

dar och från dessa mer eller mindre sekundär belys¬ 

ning till fyra af domsalarna. 

Bland de sex förslagen utmärker sig »Hörn» fram¬ 

för de öfriga genom tvenne genialiska grepp: Pro 

primo: Byggnadens förskjutning åt hörnet, bildande 

ett tilltalande torg vid bron med en särdeles lycklig 

hufvudingång till rådhuset. Pro secundo: fångcellernas 

placering i tornet. Detta är en fyndig väg att skaffa 

ett organiskt och konstnärligt berättigande åt platsens 

kraf på torn. Lägges härtill, att »Hörn» är fritt från 

chablon och besitter något af den värdiga ledighet, 

som t. ex. i norditaliens sen-gotik skänker omväxling och 

behag åt facadpartierna utan att störa lugnet, och 

att dispositionen af massorna vid utarbetning kan gifva 

stora och rika möjligheter, så måste man konstatera, 

att detta projekt representerar första täflingens största 

insats och konstnärligt intager hedersplatsen bland 

de sex. 

»Mäiardrotts» ståtliga men tomma torn är en »li- 

cencia poetica», som visat sig lyckosam. Prisnämn¬ 

den har till och med i sitt utlåtande bjudit till att 

fylla tornet — med böcker! Och i så fall- 

Vi reproducera här nedan en del af ritningarna, 

prisnämndens utlåtande och den förberedande täflin¬ 

gens program. Torben Grut. 

HÄFT. 5. 3 SEPT. 1904. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM. 
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PRISNÄMNDENS I RÅDHUSTÄFLINOEN UTLÅTANDE 

utgöres af en skrifvelse till drätselnämndens första af- 

delning samt redogör först för nämndens konstitue¬ 

rande — frih. G. Tamm utsågs, som bekant, till ord¬ 

förande — redogör för samtliga ingifna förslags motton 

och tecken m. m. samt meddelar, att samtliga förslag 

befunnos uppfylla de villkor, som föreskrifvits för 

täflingsförslags upptagande till pröfning. 

Sedan därpå nämnden uppräknat de sex förslag, 

hvilka förklarats berättigade att deltaga i den andra 

begränsade täflingen, heter det i utlåtandet: 

Nämnden gifver sitt erkännande åt det betydande 

arbete, som blifvit nedlagdt i de framkomna förslagen, 

ock åt den ofta lyckliga lösningen af det omfattande 

täflingsprogrammet. Den hoppas, att de föreliggande 

arbetena skola lämna en god grund till belysning och 

förverkligande af denna för Stockholm så viktiga 

angelägenhet och önskar att lämna äfven sitt bidrag 

till ett godt resultat genom att efter förmåga i kort¬ 

het uttala några kritiska erinringar, hvartill studiet af 

förslagen gifvit anledning. 

Förslagen framställa i afseende å byggnadens läge 

två typer: 

I. Byggnadens midt lagd i linje med den tilltänkta 

nya brons midtaxel i öfverensstämmelse med den 

tryckta planen. 

II. Byggnaden flyttad mera mot söder närmare 

kajen. 

Typen i gifver på visst sätt en större monumen¬ 

talitet, i det att förbindelsen med den nya bron i 

samma midtellinje bör framkalla ett ansenligare hel¬ 

hetsintryck österifrån och gifver byggnaden en fastare 

anknytning till sin omgifning. 

Typen II åter förlänar byggnaden en mera fristå¬ 

ende och lugn belägenhet i förhållande till omgifvande 

byggnader och bereder mot norr en större plats, hvar- 

ifrån byggnaden i så fall lämpligen kan erhålla sin 

hufvudentré. Denna typ utesluter också helt natur¬ 

ligt spårvägslinjer med luftledningar på byggnadens 

södra sida och tillåter därigenom tillika fotgängare 

att passera från bron till byggningen utan att korsa 

spårvägen, något som emellertid, såsom två förslag visa, 

också låter sig göra efter typ I. 

Hvad angår planerna, så må det anmärkas, att 

äfven med den lilla skala, som användts, och som 

icke tillåter ett detaljeradt utarbetande, det visar sig, 

att i allt för många fall programmets fordringar upp¬ 

fyllts genom utbyggningar, som icke ha organiskt 

samband med byggnaden för öfrigt. Det gäller sär- 

skildt om korridorerna och i ännu högre grad om 

gårdarna, hvilka senare därigenom förlänats ett otill¬ 

fredsställande utseende. Det finnes många gårdar, 

som äro föga ägnade att skänka ljus och luft till de 

omgifvande rummen. Åstadkommandet af en ljus 

och vänlig gård är en af de tacksammaste uppgifterna 

i byggnadskonsten, och dock finnes det jämförelsevis 

få försök att få en större presentabel gård, hvilken 

i jämförelse med många små otillgängliga gårdar kan 

bereda den öfversikt och ordning, som bör härska i 

en offentlig byggnad. 

Många planer, som i öfrigt förete goda enskildheter, 

sakna sammanhang och någorlunda lätt förbindelse 

mellan de olika afdelningarne. Ehuru hvarje afdel- 

ning till en viss grad fordrar en afskild belägenhet 

bör dock krafvet på en dylik förbindelse icke uppgif- 



6g 

»NON SENZA D1GNITA.» »LILLA PUTTE.» »JUSTITIA HOLMIA MCM1V. 

vas. I ett och annat af de framkomna arbetena har 

denna del af uppgiften också vunnit en lösning. 

Ofta har rummen blifvit styfmoderligt behandlade 

såväl i afseende å form som belysning och ha olämp¬ 

ligt anbragta och otillräckliga fönster. Ett arbets¬ 

rum bör ha en fönsterareal motsvarande I/e af rum¬ 

mets golfyta. Låg bröstvärnshöjd och ett betydligare 

afstånd mellan fönstrets öfverkant och taket är för¬ 

kastligt i ett arbetsrum, som tvärtom bör ha högt 

belägna fönster för att den innersta delen af rummet 

må blifva belyst. I vanliga rum är godt sidoljus i 

regeln att föredraga framför takbelysning. Användes 

takbelysning bör uppmärksamheten riktas på, att taket 

så anordnas, att snö må lätt kunna bortskaffas och 

särskildt bör det yttre glastaket gifvas en tillräckligt 

stark lutning. Det bör också beredas bekvämt till¬ 

träde till det inre glastaket, som ofta måste rengöras 

från smuts. 

Arkitekturen, sedd ideellt, icke i betydelsen af fasa¬ 

der och underordnade former hvar för sig, utan som 

en byggnads helgjutenhet grundad på harmoni i plan, 

snitt och fasader, lämnar i många af förslagen myc¬ 

ket öfrigt att önska. Det finnes, såsom redan blifvit 

anmärkt, flera inre godtyckliga oregelbundenheter, 

vinklar och prång samt flera disharmonier mellan 

plan, snitt och fasad än som är förenligt med fullödig 

konst; och detta sammanfaller nästan alltid med att 

de praktiska fordringar, sam uppställas af program¬ 

met, icke blifvit uppfyllda samt att tillräcklig hänsyn 

icke tagits till klimatet och anspråken på belysning 

m. m. 

Till de allmänna betraktelser, som granskningen af 

samtliga de inkomna täflingsprojekten gifvit oss anled¬ 

ning här ofvan anställa, få vi ytterligare foga följande 

särskilda iakttagelser och anmärkningar rörande de 6 

utvalda förslagen: 

N:r 6 »Non senza di g nit a ». 

Den talang, med hvilken det valda uppslaget till 

byggnadsfrågans lösning genomförts, öfverskyler flera 

af de betänkligheter, som vidlåda förslagets såväl yttre 

som inre. 

Situationen. Byggnaden, som upptar en yta af unge¬ 

fär samma storlek som det å kartan angifna streckade 

området, är förlagd med hufvudaxeln i den föreslagna 

nya brons midtaxel, men är förskjuten omkring 20 m. 

åt väster för att få samma afstånd mellan bron och 

byggnaden som mellan kajkanten och byggnadens 

södra fasad och därigenom vinna fördelen af en större 

plats mellan bron och byggnaden, utan att något 

menligt intrång på Eiraplan härigenom kan sägas vara 

gjordt, ty den af författaren antydda inhägnaden å 

denna plats torde icke vara att förorda lika litet som 

anordningen med försänkningen af marken närmast 

framför hufvudfasaden. Yi kunna ej heller inse, att 

anledning förefinnes att förlägga ångpanneanläggnin- 

gen i en särskild byggnad på andra sidan Handtver- 

karegatan. 

Plan. Hufvudingång och vänthallar äro väl belysta 

och vackert utbildade. Korridorerna tillfredsställande 

belysta och de olika ämbetsrummen bekvämt anord¬ 

nade. Det har dock väckt stora betänkligheter att 

finna domsalarne förlagda öfver hvarandra i tre vånin¬ 

gar med samma höjd å dessa som å de mindre rum¬ 

men. De förra ha härigenom blifvit något förtryckta 

och de senare högre än de strängt taget behöfva 

vara. 

Yttre. De små tillbyggnaderna som i olika rikt¬ 

ningar utskjuta från byggnadens hörn ha mer karak- 
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tären af tillfälligheter än önskvärdt i en byggnad af 

denna natur. 

De nedre delarne af hörntornens öfverbyggnader 

synas afsedda att utföras i sten, hvilket ur konstruk¬ 

tiv synpunkt synes oss mindre tillfredsställande, då 

ingen underbyggnad för en sådan murning förefinnes. 

Detta liksom tornafslutningens detaljbehandling torde 

vid en kommande utarbetning af projektet behöfva 

betydligt omstuderas. 

N:r io »Hörn». Författaren har nedflyttat bygg¬ 

naden mot kajens hörn, endast lämnande kvar så 

stor bredd af kajen som behöfves för att där anordna 

tilläggsplats för mindre båtar med uteslutande person¬ 

trafik och därigenom vunnit dels en större plats fram¬ 

för dess norra fasad, dit hufvudingången blifvit för¬ 

lagd, dels en mindre trädgårdsanläggning framför den 

mot öster vända fasaden. Denna anordning, som vid 

entrén till Kungsholmen möjliggör utvecklandet af 

en vacker torganläggning, torde gifvetvis vara att 

föredraga framför den, som förefinnes i en del pro¬ 

jekt, där man låter Flandtverkaregatan mynna ut mot 

platsen framför bron genom två eller flera hvalf. 

Att i detta fall den nya bron måste erhålla ungefär 

samma läge som den nuvarande, är visserligen under 

byggnadstiden en olägenhet, men dock af snart öfver- 

gående natur, som, därest man föredrager detta läge 

på byggnaden, icke bör inverka på frågan. 

Plan. Hufvudingången är alltså på byggnadens 

norra sida och förer direkt och utan att man, såsom 

i de flesta andra täflingsförslagen, behöfver passera 

vestibulen, trapphus eller passager in i en rektangulär, 

stor och rymlig centralhall med en öfvertäckt gård, 

på ena sidan innehållande en ansenlig trappanlägg¬ 

ning. Den motsvarande trappan mot andra gården 

torde kunna borttagas, hvarigenom denna gård blir 

vackrare och hallen får bättre belysning. Invid cen¬ 

tralhallen äro förlagda en trappa upp 2 domsalar och 

två trappor upp 4 domsalar. Fångarne föras till sina 

platser med hissar från öfre delen af tornet som in- 

redts med celler. Tack vare våra dagars hissanord¬ 

ningar torde detta förslag att förvara fångarne i tor¬ 

net ha många beaktansvärda fördelar, som berättiga 

det i öfrigt väl klumpiga tornet. Fångarne böra in¬ 

tagas i källarvåningen från Eiraplanen, så att den 

lilla muromgifna gården utanför södra fasaden kan 

borttagas. Korridorerna äro, såsom författaren i be^ 

skrifningen själf påpekar, väl breda. Vid planens 

vidare utarbetande bör tillses att toalettrummen så 

vidt möjligt komma att förläggas rätt ofvanför hvar¬ 

andra. 

Yttre. Författaren har i det yttre skattat väl myc¬ 

ket åt det pittoreska och tillfälliga utan att ha lyckats 

finna något medel att ersätta den vid en mera sym¬ 

metrisk anläggning lättare vunna värdighet och en¬ 

hetlighet, som en domstolsbyggnad bör ega. Bygg¬ 

nadens utseende kommer att mycket bero på det för 

densamma valda teglets egenskaper. Tornafslutningen 

torde kunna vinna betydligt på ytterligare omar¬ 

betning. 

N:r 14 »Lag ocli Rätt». 

Situationen. Byggnaden är förlagd i den projek¬ 

terade nya brons längdaxel. På grund af byggnadens 
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stora utsträckning inkräktar densamma till betydande 

grad på Eiraplan. 

Planen. Planen innehåller en hel del goda anord¬ 

ningar, i synnerhet med afseende på de fyra domsa¬ 

larna, centralt belägna intill en gemensam rymlig 

hall. De tvenne större domstolssalarna, belägna i ett 

högre plan, äro äfven de försedda med rymlig förhall, 

Alla sex salarna ha läktare för åhörare, hvilket med¬ 

för att golfvet i desamma blir mera fritt disponibelt. 

Den långa centralhallen med utsikt till och ljus 

från det stora fönstret i östfasaden ger uppslag till 

vackra partier — som dock skulle vinna på om den 

passage, hvilken ligger i höjd med de båda större 

salarnas läktarplaner kunde bortarbetas, så att den¬ 

samma icke störde ljuset från det stora fönstret 

Läget på det gemensamma sakförarerummet ome¬ 

delbart intill hallen är mycket att värdera. 

Fasaden: Mot formgifningen i allmänhet torde 

man tills vidare få ställa sig reserverad, då af de 

föreliggande teckningarna intet säkert intryck kan 

vinnas. Fasadernas massfördelning och fönsterfördel¬ 

ning äro icke acceptabla såsom de nu föreligga. Den 

i beskrifningen föreslagna förhöjningen af byggnadens 

främre del torde visserligen i någon mån medföra en 

förbättring i byggnadens utseende, men hela bygg¬ 

nadens yttre bör gifvas en mera enhetlig och impo¬ 

nerande massverkan och mera fast sammanhang ge¬ 

nomföras, i all synnerhet i sidofasaderna. 

N:r 21 »Mälardrott-». 

Situationen: Byggnaden är placerad i den projek¬ 

terade nya brons längdaxel, men visar huru man 

skulle kunna undgå olägenheten af spårvägens fram- 

dragning på sydsidan af byggnaden. 

Planen: Samtliga 6 domsalar äro placerade i samma 

plan och vid en centralhall, hvilket får betraktas som 

en särdeles beaktansvärd fördel. Denna fördel mot- 

väges dock dels däraf att denna centralhall fått en 

form som snarare synes hålla domsalarna i sär, än, 

såsom önskligt vore, samla dem i närheten af hvarandra, 

dels af den absolut otillfredsställande belysningen af 

de partier af hallen, där ingångarna till domsalarna 

befinna sig. Den del af planen som omfattar rummen 

n:ris 94—56, torde behöfva omarbetas såväl med af¬ 

seende på rummens belysningsförhållanden som rum¬ 

mens form och tillträdet till desamma. 

Fasaden: Det yttre ger uppslag till möjligheten 

att åstadkomma en värdig och mäktig totalverkan, 

och detaljpartierna böra i skickliga händer kunna ut¬ 

vecklas till skönhet och harmoni. 

Tornet, som verkar så tilltalande i byggnadens 

liniespel, skulle möjligen kunna ur ren praktisk syn¬ 

punkt motiveras bättre, om dit förlädes det ifrågasatta 

gemensamma stadsarkivet. 

N:r 23 »Justitia Holmia MC Ml V». 

Läge: Byggnaden är föreslagen att förskjutas något 

åt söder och väster i förhållande till det å kartan 

angifna byggnadsområdet; i samband härmed är ock 

den nya brons läge ett annat än det å kartan angifna. 

På grund af dessa förflyttningar har byggnaden i 

förhållande till Norr Mälarstranasgatan fått ett läge, 

som icke kan betraktas som så särdeles lyckligt, 

4 
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allrahelst det från denna gata synliga hörnpartiet icke 

är utbildadt med hänsyn till detta läge. 

Planen: Denna visar en rymlig och i allmänhet 

vacker centralanordning med 3 domsalar i bottenvå¬ 

ningen och tre i våningen en trappa upp. På ett 

och annat ställe, såsom i vestibulen, ingångarna i 

bottenvåningen till afdelningarne III och X i de 

mindre korridorerna etc. lider dock förslaget af brist 

på fullgod belysning. Gallerierna utanför domsalarna 

i öfre våningen behöfva göras rymligare. Emot an- 

ordningarne för transporten af fångarne inom bygg¬ 

naden kan anmärkas, att de i källaren äro mindre 

bekväma och att några af de för denna trafik behöf- 

liga trapporna äro afsedda att användas af allmän¬ 

heten. 

Yttre: Ritningarne visa en väl proportionerad monu¬ 

mental arkitektur. 

N:r 25 »Lilla Putte». 

Läge: Byggnaden upptager ungefär det å kartan 

angifna området. 

Plan: Plandispositionen är enkel och redig. Loka¬ 

lerna äro bekvämt anordnade, väl belysta, af god 

form och väl afpassade höjder. Önskvärdt vore dock, 

att magistratens plenisal förlädes i byggnadens huf- 

vudaxel och ej såsom pendent till ett arkiv. Anord¬ 

ningen af cellerna i en entresol är ett lyckligt grepp. 

Yttre: Behandlingen af byggnadens yttre, ehuru 

icke utan en viss monumental värdighet, synes dock 

väl torr. Plufvudfasaden nedtryckes af den tornartade 

uppbyggningen å midten, som är för låg och bred 

att verka torn och för hög som midtparti. 

Nämnden har icke ansett lämpligt att ingå på 

någon vidare kritik af de öfriga förslagen, då ju dessa 

icke komma att blifva föremål för ytterligare bear¬ 

betning. Åtskilliga af dessa förslag innehålla emeller¬ 

tid många för frågans lösning beaktansvärda momen¬ 

ter, såväl i det mre som det yttre. 

Med återställande af de ingifna förslagen får nämn¬ 

den därför anmäla sitt uppdrag tills vidare afslutadt. 

Stockholm den 26 mars 1904. 

GU ST. TAMM. 

I. GUST. CLASON. M. NYROP. 

CARL LINDHAGEN. RICH. ÖHNELL. 

GUSTAF WICKMAN. 

PROGRAMMET 
FÖR DEN FÖRBEREDANDE TÄFLINGEN. 

»I öfverensstämmelse med Stockholms stadsfullmäktiges 
beslut den 27 oktober 1902 får drätselnämndens första 
afdelning härmed inbjuda svenska arkitekter att inkomma 
med förslagsritningar till en byggnadför magistraten, rådstufvu- 
rätlen och förmyndarekammaren, afsedd att uppföras på om¬ 
råde å Kungsholmen, som bilagda karta utvisar och enligt 
följande program. 

A. Byggnadsprogram. 

§ 1. Af kartan framgår dels byggnadsplatsens läge i 
förhållande till gator, kajer, bro och öppna platser, dels 
dessas höjd öfver slusströskeln. 

Af särskilda sektionsritningar framgår markens beskaffen¬ 
het sådan den af anställda borrningar kan anses vara. 

Högsta vattenståndet är 5,35 m. öfver slusströskeln 

Medel- » » 4,30 » » » 

Lägsta » »3,68 » » 

§ 2. Ehuru man helst önskar behålla orubbad eller 
med mindre väsentliga förändringar den för området i 
fråga å kartan angifna regleringen af trafikleder och kajer, 
upptagas dock till bedömande äfven sådana förslag, hvilka 
förutsätta mera omfattande förändringar i stadsplanen. 
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§ 3. Byggnaden skall inrymma: 

I. Lokaler för Magistraten och Rådstufvurättens l.sta 

af delning a), handläggande lagfarts-, intecknings- 

samt växelmål. 

golfyta kvm 

1. Magistratens plenisal . 150 å 160 

2. Två förmak, tillsammans . omkr. 100 

3. Ett d:o.  » 40 

Dessa fyra rum (1—3) bilda en grupp och böra 

ordnas så att de båda förmaken (2) och, om så låter 

sig göra, äfven det tredje (3) ligga intill hvarandra 

vid sidan om plenisalen. De skola nämligen bland 

annat, då plenisalen användes vid afslutande af ci¬ 

viläktenskap, tjänstgöra såsom samlingsrum för brud¬ 

par och dem åtföljande personer. Plenisalen (1) inre- 

des lämpligast såsom den nuvarande med ett sessions- 

bord för omkring 25 personer. 

4. Ett rum för borgmästaren. omkr. 30 

5. Ett å två rum för magistratssekreteraren » 40 

6. Ett rum för registratorn med brandfritt 

väggskåp för värdehandlingar. » 50 

7. Två rum för stadsnotarier med hvar sitt 

brandfria väggskåp för värdehandlingar, 

tillsammans . 40 å 50 

8. Brandfri lokal för fastighetsböckerna, ett 

eller flere rum . omkr. 150 

9. Brandfri lokal för arkiv, omfattande 

magistratens samt lagfarts- och inteck- 

ningsprotokoller m. m. för 200 löpmeter 

hylla, 40 cm. hög och 40 cm. djup. 

10. Ett rum för skrifvare. » 20 

Med afseende på dessa rum (4—10) är 

att märka: 

att registratorns rum (6) företrädesvis bör vara lätt till¬ 

gängligt för allmänheten och att det afdelas med 

disk eller skrank, utanför hvilket allmänheten 

stannar; rummet bör å ena sidan direkt kom¬ 

municera med lokalen för fastighetsböckerna (8) 

och å andra med stadsnotariens rum (7). 

att magistratssekreterarens (5) och stadsnotariernas 

rum (7) äfven böra vara lätt tillgängliga för all¬ 

mänheten och ligga nära lokalen för fastighets¬ 

böckerna (8). 

att lokalen för fastighetsböckerna (8) fordrar en all¬ 

deles säregen inredning. Dessa böcker, som flitigt 

studeras och användas såväl af ämbetsverkets tjän¬ 

stemän som af allmänheten, förvaras hvar och 

en på sin plats uppslagna. De äldre, 33 stycken, 

äro 45 cm. höga och 60 cm. breda och upptaga 

alltså uppslagna en plats af 45x120 cm. De 

nyare fastighetsböckerna, för närvarande 24, och 

de som nu uppläggas, allteftersom staden utvid¬ 

gas, äro hälften så breda och upptaga alltså upp¬ 

slagna en yta af 45 x 60 cm. Den nuvarande an¬ 

ordningen med i framkanten 113 cm. höga och 

75 cm. djupa pulpeter synes, åtminstone för de 

äldre böckerna, lämplig. Ofvanpå pulpeten ligger 

en bok uppslagen och å två utdragbara fack där¬ 

under ligga två andra böcker likaledes uppslagna. 

Det nedersta facket befinner sig 75 cm. öfver golf- 

vet och därunder med dörrar försedda skåp för 

förvaring af andra dokument. Denna lokal bör, 

såsom af det anförda kan förstås, vara väl belyst 

och där bör finnas arbetsplats för fyra ä fem 

med afskrifter ur fastighetsböckerna sysselsatta per¬ 

soner. 

att arkivet (9) företrädesvis användes af stadsnotari- 

erna och magistratssekreteraren och kan anord¬ 

nas så som arkiv i allmänhet med mellanbottnar 

på 2 meters höjd öfver hvarandra, så att man 

utan stege kan från hyllorna uttaga handlingarna. 

Skulle våningshöjden sådant tillåta, finnes eljest 

intet som hindrar att anordna arkivet i en entre- 

sol eller på en läktare i fastighetsbokrumm (8). 

Vaktrum med liggplats för nattvakt. 

Kapprum för tjänstemännen jämte toaletter 

för herrar och damer. 

Till denna hufvudgrupp (I) af lokaler, likasom till 

hvar och en af de följande hufvudgrupperna (II—-X) 

bör finnas helst endast en, för allmänheten lätt funnen 

ingång med anslag å dörren samt innanför denna ett 

ljust, rymligt vaktrum med god plats för vaktmästare 

med direkta eller genom korridor förmedlade ingån- 
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gar till hvarje särskildt ämbetsrum. Finnas två för 

allmänheten afsedda entréer till samma lokalgrupp 

böra de leda till samma vaktrum, där äfven allmän¬ 

heten kan bjudas sitta ned och vänta på företräde 

eller expediering. Tjänstemännens kapprum bör för¬ 

läggas så, att det kan anses bevakadt af vaktmästarne. 

Ingångarna till herr- och damtoaletterna böra vara på 

lämpligt sätt skilda från hvarandra. 

Alla de till denna grupp (I) hörande lokalerna 

förläggas lämpligen i våningen i trappa upp. 

II. Lokaler för Förmyndarekammaren och för Rådstufvu- 
rättens 1:a afd. b), handläggande arfs- och 

testamentsärenden. 
golfyta kvm 

13. Sessionssal med sessionsbord för 10 per¬ 

soner . omkr. 70 

14. Brandfritt kassahvalf ... » 25 

Detta bör vara fullt betryggadt mot inbrott och 

kan, om så anses nödvändigt, förläggas i källaren. 

Ingången till detta hvalf eller nedgången (om i källa¬ 

ren), anordnas direkt från sessionssalen (13) och så 

nära ordförandeplatsen som möjligt. 

15. Förmak till sessionssalen (13) med di¬ 

rekt ingång från vaktrummet (25). omkr. 45 

16. Ett expeditionsrum för kamrer, kassör, 

revisor och fem bokhållare .. » 120 

Detta rum bör hafva direkt ingång från vakt¬ 

rummet (25) och anordnas såsom en banksal med 

disk för fyra pulpeter samt dessutom plats för min¬ 

dre skrifbord. 

17. Ett enskildt rum för kamreraren med 

brandfritt väggskåp för värdehandlingar omkr. 30 

18. Tre rum för tre protokollsnotarier, till¬ 

sammans . » 75 

19. Ett rum för kuratorn. » 20 

Dessa sist nämnda fyra rum (18, 19) böra om 

möjligt förläggas så, att hvart och ett har sin ingång 

direkt från allmänhetens afdelning i expeditionsrum- 

met (16). 

20. Brandfritt arkivrum för 150 löpmeter 

hylla, 40 cm. hög och 40 cm. djup. 

golfyta kvm 

21. Ett rum för sterbhusnotarien . omkr. 40 

22. Ett rum för skrifvaren. » 20 

23. Förmak.  » 45 

24. Ett rum för assistenten . » 20 

Dessa fyra sistnämnda rum (21—24) ordnas lämp¬ 

ligast så, att skrifvarens rum (22) förlägges emellan 

förmaket (23) och sterbhusnotariens rum (21), såsom 

ett inre förrum till detsamma; assistentens rum (24) 

kan förläggas invid förmaket (23) eller invid sterbhus¬ 

notariens rum (21). 

25. Vaktrum med liggplats för nattvakt. Se 

anm. under n:r 12. 

26. Kapprum för tjänstemännen jämte toalett. 

Se anm. under n:r 12. 

De till denna grupp (II) hörande lokalerna, hvilka 

lämpligast förläggas i bottenvåningen, gruppera sig na¬ 

turligt omkring tre centra: sessionssalen (13), expe- 

ditionsrummet (16), sterbhusnotariens rum (21) och 

behöfver icke något rum i en af de tre afdelningarna 

ha direkt förbindelse med något rum i någon af de 

andra båda, dock bör kamrerarens rum (17) ligga i 

närheten af sessionssalen (13). 

III. Lokaler för Rådstufvurättens 2:dra afdelning, hand¬ 

läggande konkurs- och sjörättsmål. 

golfyta kvm 

27. Sessionssal med sessionsbord för 12 per¬ 

soner. . omkr. 100 

28. Förmak till sessionssalen med direkt in¬ 

gång från vaktrummet (34). » 60 

Kan undvaras om en central hall 

(»salle des pas perdus») anordnas. 

29. Ett rum för borgenärssammanträden. omkr. 60 



75 

»LILLA PUTTE.» 

golfyta kvm 

30. Ett rum för ordföranden, invid sessions¬ 

salen (27) tillika med öfverläggningsrum omkr. 25 

31. Ett rum för stadsnotarieexpeditionen. » 60 

32. Ett rum för stadsnotarier . » 35 

33. Ett rum för skrifvare . » 20 

Med afseende på c(e tre sistnämnda rummen (31 

—33) är att märka, att de böra läggas intill hvar¬ 

andra; att expeditionsrummet (31) bör vara lätt till¬ 

gängligt för allmänheten; att i detta rum (3 1) anordnas 

disk eller skrank som i n:r 6. 

34. Vaktrum. Se anm. under n:r 12. 

35. Kapprum för tjänstemännen jämte toa¬ 

lett för herrar, se anm. under n:r 12. 

De till denna grupp (III) hörande lokalerna kunna 

förläggas i bottenvåningen eller en trappa upp, dock 

alltid i ett och samma plan. 

IV—VII. Lokaler för en hvar af Rådstufi/urättens 

3:dje, 4:de, 5:ie och 6:te afdelningar, de s. k. 

rättegångsafdelningarna. golfyta kvm 

36. Domsal . xoo ä 110 

I och för planläggningen af domsalarna har det an¬ 

setts lämpligt att här i vidstående figur* meddela för¬ 

slag till anordningen af den fasta inredningen i en 

sådan sal. Då salarna enligt nuvarande organisation 

af rådstufvurätten måste komma att omväxlande an¬ 

vändas för civilmål och brottmål, måste inredningen 

lämpas därefter och således i hvarje sal anordnas 

särskilda platser för åklagare samt för de anklagade, 

den senare med särskild ingång. Domsalarnas golf 

fördelas i tre med afskrankningar från hvarandra 

skilda områden: A med platser för domstolen, B 

med platser för parter och vittnen, C med platser 

för referenter och åhörare. 

Från A bör en dörr leda till öfverläggningsrum- 

met (37)- Från B bör en dörr leda till vaktrummet 

* Fig. här utesluten. Se planerna! 

(40) eller rummet för sakförare (38), om sådant fin¬ 

nes. Dessutom bör från de anklagades bänk en 

dörr leda ut och hvarigenom man så direkt som 

möjligt bör kommunicera med cellerna, så att fån- 

garne vid transporten från cellerna till de anklaga¬ 

des bänk icke kunna komma i beröring med obe¬ 

höriga. 

Från C bör en dörr leda till ett yttre korridorsy- 

stem eller en central hall (en »salle des pas perdus»). 

37. Öfverläggningsrum med sessionsbord för g°Fyta kvm 

38- 

7 personer . 

Två rum för parter och sakförare, till¬ 

sammans . 

omkr. 

» 

2 5 

60 

39- 

Om en central hall anordnas, kan det 

för parter afsedda rummet undvaras. 

Två rum för vittnen, tillsammans ... » 40 

4°. 

41 • 

Vaktrum, se anm. under n:r 12. 

Ett rum för ordföranden . » 20 

42. Ett rum för två rådmän. 3° 

43- Ett rum för stadsnotarieexpeditionen. » 40 

44. Ett rum för stadsnotarier . 20 

45- Ett reservrum för d:o . 20 

46. Ett rum för extra ord. tjänstemän. » 40 

Med afseende på anordningen af dessa sistnämnda 

fyra rum (43—46) är att märka, att de böra läggas 

intill hvarandra; att expeditionsrummet (43) bör vara 

lätt tillgängligt för allmänheten; att i detta rum (43) 

anordnas disk eller skrank som i n:r 6. 

47. Kapprum för tjänstemännen jämte toa¬ 

lett för herrar, se under anm. n:r 12. 

Dessa lokaler kunna förläggas i två våningar med 

n:r 36—40 i en undre våning och n:r 41—46 i en 

öfre. Detta dock endast under den förutsättningen, 

att det inom hvar och en af de fyra rättegångsafdel- 

ningarne finnes en särskild trappa mellan de båda vå- 

ningarne samt att denna trappa är tillgänglig för 

allmänheten endast genom vaktrummen (40). 
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VIII—IX. Reservlokaler för en hvar af två nya 
Rättegångsafdelningar. golfyta kvm 

48. Domsal . omkr. 160 

I öfrigt för hvar och en af dessa afdelningar samma 

och lika stora lokaler, som n:r 36—47 för de nuva¬ 

rande fyra rättegångsafdelningarne. Äfven här kunna 

rummen med ofvannämnda villkor förläggas i två 

våningar. Om det för byggnadens planläggning skulle 

befinnas ändamålsenligare, kan den ena af de båda 

afdelningarnes domsalar göras mindre, dock ej under 

det mått som gifves åt n:r 36. 

X. 

49. 

5°- 

51 ■ 
5 2- 

53- 

54- 

55- 

56- 

Lokaler för Aktuariekontoret och Centralarkivet. 
golfyta kvm 

Ett rum för aktuarien . omkr. 40 

Detta rum, som bör vara lätt tillgäng¬ 

ligt för allmänheten, anordnas med disk 

eller skrank såsom n:r 6. . 

Ett rum för en amanuens. » 20 

Ett rum för arkivarien. » 20 

Brandfri lokal för arkiv. » 50 

Ett läsrum . » 25 

Vaktrum, se anm. under n:r 12. 

Kapprum för tjänstemännen, se anm. 

n:r 12. 

I sammanhang härmed en stor sal för 

en eventuell, för alla rättegångsafdelnin¬ 

garne gemensam expedition, t. v. använd¬ 

bar till post- och telegraikontor.. » 100 

De till denna grupp hörande lokalerna 

förläggas lämpligast i bottenvåningen. 

XI. Lokal för Tryckfrihetsjury. 

57. Ett sessionsrum med sessionsbord för 9 

personer . » 40 

Detta rum kan förläggas invid hvilken af 

rättegångsafdelningarne (IV—IX) som 

helst. 

Intill detsamma bör finnas ett toalettrum. 

XII. Lokaler för Allmänna åklagare. 
golfyta kvm 

58. Tre rum, tillsammans. omkr. 60 

Dessa tre rum, hvilka böra förläggas in¬ 

till hvarandra och hvart och ett hafva 

sin särskilda ingång, kunna placeras 

hvar som helst i byggnaden. 

XIII. Lokaler för Sakförare, 

59. Två rum, tillsammans. » 40 

Dessa rum böra erhålla en i förhållande 

till rättegångsafdelningarnes domstolar 

centralt belägen plats. 

Angående det vid hvarje domsal behöf- 

liga rummet för sakförare, se n:r 38. 

XIV. Lokaler för Pressen. 

60. Två rum, tillsammans. » 40 

Dessa rum böra liksom n:r 59 hafva ett 

i förhållande till rättegångsafdelnin¬ 

garnes domsalar så centralt läge som 

möjligt. 

XV. Lokaler för häktade. 

61. Tjugu celler, hvar och en med ett ku¬ 

bikinnehåll af minst 18 kub.-m. 

62. Två rum för fångknektar, tillsammans » 40 

Cellerna äro afsedda att förvara häktade endast under 

dagen och under den tid, rättsförhandlingarne 

pågå. Med hvarje fånge följer en fångknekt. Cel¬ 

lernas läge i byggnaden måste bestämmas dels med 

hänsyn till att ur- och ilastningen af fångarne 

skall kunna ske inom byggnaden, innanför en 

väl stängd inkörsport och undan allmänhetens 

(å gata eller i byggnaden) åsyn; dels med hänsyn 

därtill att transporten af fångarne från cellen till 

de anklagades bänk i domsalarna kan ske så obe¬ 

märkt och ostördt som möjligt. 
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XVI. Diverse lokaler. 

63. Allmänt kapprum med tillhörande toaletter och af- 

träden för herrar och för damer. Kapprummet 

afses för 200 personer och lokalerna få af all¬ 

mänheten användas emot afgift. 

64. Portvaktarebostad, bestående af två rum och kök, 

skafferi m. m. 

65. Vaktmästarebostad, bestående af d:o d:o. 

66. Maskinistbostad, bestående af d:o d:o. 

67. Lokaler för rengörings- och städningsutensilier. 

68. Lokaler för centralvarmapparat, varmkammare o. d. 

69. Lokaler för bränsle. 

B. Ritningarne. 

§ 4. Följande ritningar begäras: 

Situationsplan i skala 1 : 1000; 

planer i skala 1 : 500 — (2m/ni=i m.); 

sektioner och fasader i skala x : 250 — (4nym=i m.); 

en perspektivisk framställning af byggnaden, sedd från 

en punkt på järnvägsbron, på kartan utmärkt X. Hvarje 

blad skall hafva måtten 45x60 cm. 

§ 5. Ritningarne skola åtföljas af en beskrifning, angif- 

vande de materialier och konstruktioner, som äro afsedda 

att ifrågakomma. 

§ 6. Ritningarne skola äfven åtföljas af en förseglad 

namnsedel, utvändigt försedd med samma tecken eller måtto, 

hvarmed ritningar och beskrifningar märkts. 

§ 7. Förslagen skola, förseglade och orullade, inlämnas 

senast kl. 3 e. m. den 15 mars 1904 till drätselnämndens 

registrator, Stora Nygatan 2, Stockholm, med påskrift: Täf- 

lingsförslag till Rådhus. Vid aflämnandet af täflingsförslag 

erhålles ett mottagningsbevis, hvilket ock efter uppgifven 

adress tillställes utom Stockholm bosatte författare. Detta 

bevis gäller dels som återfordringshandling för utbekom¬ 

mande efter första täflingen af staden icke tillhöriga för¬ 

slag, dels för dem som skola deltaga i den andra, begrän¬ 

sade täflingen såsom bevis för behörighet att utbekomma 

program för denna täflan. 

C. Förslagens bedömande. 

§ 8. De inlämnade förslagen komma att granskas och 

bedömas af en nämnd, bestående af sex ledamöter jämte 

suppleanter, sålunda: 

Af drätselnämndens första afdelning utsedde ledamöter: 

f. d. öfverståthållaren friherre G. lamm, 

professor I. G. C/ason, 

arkitekten M. Nyrop. 

Suppleanter: 

kamreraren C. E. Ekgren, 

förste intendenten F. G. A. Dahl. 

Af magistraten utsedde ledamöter: 

borgmästaren C. Lindhagen, 

rådmannen R. Öhnell. 

Suppleanter: 

rådmannen Th. Benckert, 

stadsnotarien grefve C. O. Kalling. 

Af Svenska Teknologföreningen utsedd ledamot: 

arkitekten Gustaf Wickman. 

Suppleant: 

förste intendenten Carl Möller. 

§ 9. Prisnämnden sammanträder första gången efter 

täflingstidens utgång på kallelse af drätselnämndens första 

afdelning. 

§ 10. Prisnämnden eger själf att ordna sina arbeten 

samt antaga nödigt tekniskt arbetsbiträde. 

Nämndens utlåtande undertecknas af alla de ledamöter, 

som deltagit i bedömningen. 

-till-RtfDm>-: t-n :icmi 
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§ ii. Täflingsförslagen skola obrutna öfverlämnas till 
prisnämnden af drätselnämndens första afdelning. 

För att förslag skall kunna upptagas till bedömande er¬ 

fordras : 

att detsamma innehåller alla de begärda ritningarne; 
att det är anonymt; 
att det före täflingstidens utgång antingen inlämnats till 

drätselnämndens registrator å nämndens kansli i huset n:r 
2 vid St. Nygatan i Stockholm eller å post- eller ilgods¬ 
expedition inom landet; samt 

att i senare fallet telegrafiskt meddelande om inlämnan¬ 
det kommit ofvannämnde registrator till handa före täflings¬ 
tidens utgång. 

§ 12. Förslagen bedömas med hänsyn till deras än¬ 
damålsenlighet, konstnärliga värde och prisbillighet, hvilken 
senare undersökes genom af prisnämnden företagna kost¬ 
nadsberäkningar. 

§ 13. Bland de till pröfning upptagna förslagen utväl¬ 
jer nämnden 6, hvilkas författare, fortfarande anonyma, 
förklaras, med uteslutande af alla andra, ega rättighet 
deltaga i en andra, begränsad pristäfling; och skall pris¬ 
nämnden till drätselnämndens första afdelning afgifva ut¬ 
låtande öfver den verkställda granskningen, om möjligt inom 
en månad efter täflingstidens utgång. 

§ 14. I denna allmänna skisstäfling utdelas icke något 
penningpris och brytas inga namnsedlar. 

§ 15. De förslag, hvilkas författare skola deltaga i den 
andra täflingen, blifva Stockholms stads egendom; och komma 
tillhörande namnsedlar att förvaras obrutna, tills domen i 
den andra täflingen fallit. 

»MÄLARDROTT.» LÄNGDSEKTION. 

Anm. Det är sålunda nödvändigt, att livarje förslags¬ 

ställare hos sig behåller kopior af de inlämnade rit¬ 

ningarne. 

§ 16. Sedan granskningsnämnden afgifvit sitt utlåtande, 

kommer resultatet att af Afdelningen omedelbart kungöras 

i tidningarna, och blifva samtliga förslagen offentligen ut¬ 

ställda och samtidigt nämndens utlåtande i dess hel¬ 

het offentliggjordt. Efter utställningen få de Stockholms 

stad icke tillhöriga skissförslagen af respektive författare 

afhämtas hos drätselnämnden mot återlämnande af mottag¬ 

ningsbeviset. 

Med afseende på den begränsade täflingen utfärdas af 

drätselnämndens första afdelning nytt program, hvilket ut- 

bekommes af därtill berättigade mot återställande af det 

mottagningsbevis, som erhölls vid inlämnande af skissför¬ 

slagen. 

Programmet, hvilket med afseende å lokalerna kan komma 

att modifieras till följd af skisstäflingen, utlämnas efter därom 

i allmänna tidningarna införd annons, och lämnas de täf- 

lande en tid af tre månader efter första annonseringen för 

förslagens utarbetande. 

I öfrigt gälla beträffande den begränsade täflingen, bland 

annat, följande bestämmelser: 

a) Täflingen är anonym; 

b) Prisnämnden består af samma personer som i den 

allmänna skisstäflingen; 

c) Hvar och en af de täflande erhåller en ersättning af 

1,500 kronor. Dessutom utföstes ett första pris å 3500 

kronor, att tilldelas det förslag, som af prisnämnden sät- 

»LAG OCH RÄTT.» LÄNGDSEKTION. 
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tes främst, hvarjämte till prisnämndens förfogande ställes 
ett belopp af 5000 kronor, att utdelas till pris om högst 
2000 kronor bland de öfriga täflande på sätt prisnämnden 
finner lämpligast. 

d) Alla de till denna täfling inlämnade ritningar och 
handlingar blifva Stockholms stads egendom. 

e) I händelse någon af de till deltagande i den begrän¬ 

sade täflingen berättigade skulle förklara sig icke önska 
deltaga i denna täflan eller aflida före täflingens utgång, 
eger han eller hans rättsinnehafvare att såsom ersättning 
för skissritningarne hos drätselnämndens första afdelning 
utfå 500 kr. 

Stockholm i december 1903. 
Drätselnämndens första afdelning.-» 

BOCKER. 

Trädgården inomhus. — 1 krukor och jord, i glas 

och vatten. — En bok för kvinnan och hemmet af 

Rudolf Abelin. 

— »Utan kunskap och intresse 

nar heller ingen ett högre mål. Ja, i detta fall lik¬ 

som vid vården af barnet och för öfrigt allt lefvande 

är kärleken den första och yttersta grundval, på hvil- 

ken måste byggas. Det är den, som gör att mången 

gång det lägsta fönstret i traktens fattigast koja prun¬ 

kar med de frodigaste blomstren, fastän måhända 

det hölje, inom hvilket dess rötter trängas, äro af så 

enkelt och i sig själft till och med så förkastligt slag 

som gamla bleckburkar eller andra spillror ur rike 

mans lif och hem. 

Ja, första villkoret för odlingens estetiska och prak¬ 

tiska lyckosamma resultat är kärlekens närvaro. Först 

på dess starka grund kan 

trädgården inomhus frodas 

som sig bör. Och gifves 

det någon nation i världen, 

som borde sträfva efter att 

hos sig få denna kärlek 

väckt och sedan troget vår¬ 

dad, så borde det vara vår, 

som bundits vid ett land, i 

hvilket naturen ligger död 

och i dvala mer än halfva 

året. Hvilken lång, oändlig 

natt är ej vår vinter! Ute 

mörker, köld, is och suc¬ 

kande snöstormar! Allt är 

liksom särskildt danadt för 

att knyta människan vid 

härden. Därför bör också hemmet göras gladt, ljust, 

varmt och fullt af lif för att uppväga mörkret, kylan 

och döden utanför dess portar. 

Härtill bidrager trädgården inomhus förträffligt. 

Vårda dess skatter!» 

Sä slutar första kapitlet i detta förträffliga lilla ar¬ 

bete. Hvarje vän af ett vackert hem skall hafva 

glädje och nytta af att äga boken. Speciellt vilja vi 

tillråda arkitekterna att taga vara på det, den har 

att bjuda dem. Dess positiva saklighet, dess klara 

uppställning, dess koncentrerade form gör den värde¬ 

full - - dess fina anda gör läsningen af den till ett 

utsökt nöje. Dess författare har uppmärksammat ett 

område, hvars studium borde vida mer än hittills ingå 

i de europeiska nationernas allmänna bildning. 

Red. 

Meddelanden rörande Tek¬ 

nisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas 

till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan 11, Stockholm. (R. T. 70 70, 

A. T. Österm. 30 30.) 

Prenumerationspris incl 

postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 

ort boende prenumeranter 6: 50, 

och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk 

Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 

torg 18, samt å alla postkontor 1 

riket. Redaktio7ien. 

INNEHÅLL. 
Täflingen om förslag till nytt råd¬ 

hus å eldkvarnstomten i Stock¬ 

holm. 

Prisnämndens i rådhustäflingen ut¬ 

låtande. 
Programmet för den förberedande 

täflingen. 

Böcker. 
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NYA BYGGNADSVERK. 

BYGGNAD FÖR KRAFTCENTRAL VID LÅNGÅSEN I NORRKÖPING. 

Vid Långåsen i Norrköping har firman J. G. Swartz 

uppfört en kraftcentral, utnyttjande den kraft, Motala 

ström här lämnar. 

Byggnaden för kraftcentralen inrymmer i soubas- 

sementet två turbiner och i öfverbyggnaden genera¬ 

torn för elektriska kraften, regulatorn för pådraget 

och instrumenttafla, anbragt på en balkong i bygg¬ 

nadens östra del. 
o 

A byggnadens norra fasad, där soubassementets 

mur till följd af vattentrycket måst doseras mer än 

å andra fasader, har, för att skyla den häraf upp¬ 

kommande snedheten i den fritt belägna gafvelfasa- 

den mot öster, i hörnet häremot gjorts en kontrefort- 

liknande utbyggnad. Det bestämmande för formgif- 

ningen af den lättare öfverbyggnaden härå har varit 

önskemålet att härifrån sprida de elektriska lednin¬ 

garna. Dessa äro afsedda att från maskinrummet 

föras ut i den halfcirkelformiga utbyggnaden ut på 

dess yttersida och härifrån lodrätt upp till galgen, 

där de bekvämt kunna monteras från altanen i nivå 

med och tillgänglig från invändiga balkongen, och 

härifrån spridas i radieil led. Detta har tyvärr till 

följd af inträffande omständigheter, gått om intet, 

hvilka förorsakat ledningarnas framdragande i jorden. 

Soubassementet är uppfördt i granit med planhuggna 

ligg- och stötfogar, lagd i cement, med i fasaden in¬ 

lagda rullstenar. 

Öfverbyggnaden, utförd i vanligt ljust rödtegel med 

fogarne gula, är delvis putsad med dekorering af ka¬ 

kelplattor i grönt och orange. Vid afsättningarne till 

halfcirkelformen å utbyggnaden för ledningarne äro 

insättningarne i murverket täckta med sandsten, hvaraf 

äfven spygatten för afloppet från altan är utförd. 

Takkonstruktionen är gjord i trä, och har taksto- 

larnes tars dragits igenom murverket och i fasaden 

lämnat uppslag till dekorering (se vidstående fig.). 

Taket är täckt med ljusrödt tegel infodrat med noc- 

kar och åsar af plåt. Takrännor med spygatter och 

solbänkar äro utförda af trä, invändigt klädda med 

plåt, viken om öfverkanten, endast ett stycke ned¬ 

draget på yttersidan, så att i hvarje fall trästommen 

är synlig. 

Dörrar och fönster äro målade i rödsvart med deko¬ 

rering i hvitt och orange. 

Byggnaden ligger omgifven af sommartid grönskande 

sälg, hvilka en pietetsfull hand under arbetstiden med 

dess svåra sprängningar räddat undan förstörelsen, 

och vid dess fot brusar strömfåran, hvilken, när vår-J 

floden kommer, här är synnerligen strid. 

Arkitekt för byggnaden har undertecknad varit. 

KRAFTCENTRAL VID LÅNGÅSEN I NORRKÖPING. 

# 

Carl G. Bergsten. 
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VATTENKRAFTCENTRAL VID LANQASEN I NORRKOPINQ. 

NÅGOT OM DET MODERNA I ARKITEKTUREN. 

En välvillig insändare, Civilingeniör A. Bäckström, 

har per post meddelat tidskriften följande öfversättning 

från tyskan af ett föredrag, som arkitekt H. Muthesius 

höll vid sommarens arkitektkongress i Madrid under 

rubriken »Das Möderne in der Architektur». 

Spekulationer öfver detta ämne leda i regeln till 

evigt samma uttalanden. De förekomma dels vid 

kongresser, dels i en viss åldersklass och en viss årstid. 

Ibland kunna de verka förfriskande. Vi återgifva 

med tacksamhet öfversättningen som exempel på, huru 

en tysk utgjutelse i ämnet gestaltar sig. Red. 

»I alla historiska tidskeden ha de idéer som varit 

de starkast härskande inom mänskligheten, funnit sitt 

konkreta uttryck i arkitekturens verk. Grekernas ljusa, 

glada gudakult afspeglar sig i antikens härliga tem¬ 

pel, denna vår västliga kulturkrets’ första renodlade 

skönhetsform inom arkitekturen. Romarfolkets poli¬ 

tiska och sociala sträfvanden tala sitt språk ur cirkus¬ 

byggnaderna, termerna, akvedukterna och basilikorna. 

Medeltidens metafysiska religionstankar ha omdiktat 

sig i väldiga dömer. Den själfhär,skande myndighet 

och den konungsliga ståt, hvarmed furstarne och de^as 

hof under renässansen och tiden närmast därefter upp¬ 

trädde, har åt oss i palatser och praktgemak kvar- 

lämnat den hofmannastil, som bildade den egentliga 

grunden för 1600- ända till 1800-talets arkitekturut¬ 

veckling. Denna furstligt- aristokratiska byggnadskonst, 

som kan sägas vara den historiska arkitekturens sista 

trappsteg, förlorade sitt inre berättigande med den 

tid, då den aristokratiska kulturen öfver hufvud spelat ut 

sin roll, d. v. s. med 1700-talets slut. Den moderna 

kultur, som vid denna tidpunkt tog vid, började att 

jaga efter nya mål. Det nittonde århundradet blef 

det vetenskapliga arbetets stora århundrade: naturliga 

hjälpkällor förr ej anade, öppnades och tvungos i män¬ 

niskornas tjänst. Den fria forskningen blef den leda- 

rinna, som dristigt gick i spetsen för tidens alla sträf¬ 

vanden — en tid, som vid en vidsynt öfverblick måste 

betecknas såsom vår nutid. 

Om frågan alltså gäller att undersöka det moderna 

i detta nutida skedes byggnadskonst, så visa exemp¬ 

len från tidigare perioder på nödvändigheten att söka 

detta i samband med skedets mål och hufvudfrågor 

på det andliga området. 

Först och främst måste vi då enas om, hvad vi 

mena med begreppet arkitektur. Blicka vi ännu en 

gång tillbaka på förgångna tider, visar det sig höjdt 

öfver allt tvifvel, att begreppet omfattade allt mänsk¬ 

ligt skapande, hvilket dock alltid mest fullödigt in¬ 

karnerades i byggnadskonsten. Ordet arkitektur’s ety- 

mologi visar, att grekerna däri inbegrepo alla tekto- 

niska bilder. Men äfven i medeltidens och renässan¬ 

sens konst är enheten i begreppet lätt att påvisa; ar¬ 

kitekten representerade ej blott de bildande konsterna 
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i egentlig mening, han var ock teoretiker och upp¬ 

finnare på de rent tekniska och konstruktiva områdena. 

Lionardo da Vinci är kanske den renaste typen för 

dessa arkitekter — i ordets fullaste bemärkelse — 

som den nyare tiden frambragt. Det i9:de århund¬ 

radet har måst fördela alla yrken på specialister, enär 

ingen människa mer i sig ensam kan förena tidens 

vetenskap och konst, sådana de i jättelika proportio¬ 

ner vuxit till. Detta specialiserande har sina stora 

faror, bl. a. då fråga blir om vinnande af stora syn¬ 

punkter. Det är absolut nödvändigt att stiga upp ur 

det ensliga schaktets bergsmannaarbete för att nå en 

utsiktspunkt, hvarifrån hufvudgrupperna kunna ses i 

sin inbördes kontinuitet. Framför denna uppgift stå 

vi, när vi gå att undersöka det moderna i våra bygg¬ 

naders utseende och form. 

Det vetenskapligt anlagda Kpde århundradet har 

framför allt äfven delgifvit vetenskaplig bildning. Ett 

helt nytt stånd, ingeniörerna, trädde fram för att för¬ 

verkliga sina tankar. Ingeniören har slagit broar öf- 

ver floder och hafsarmar, anlagt kommunikationsleder, 

slagit hvalf i mäktiga spännvidder öfver sådana tra¬ 

fikens brännpunkter som bangårdar och saluhallar samt 

uppfunnit ångbåtar, lokomotiv och de mest underbara 

maskinerier och vetenskapliga apparater. På detta 

område har vår tid utvecklat en så väldig skapande 

kraft, att den ej behöfver frukta en jämförelse med 

de båda hittills största byggnadsperioderna, den gre¬ 

kiska och den medeltida. Här har uppstått en hel ny 

värld, mer själfständig än renässansens byggnadskonst 

och mer egenartad än den romerska. Här ha fram¬ 

sprungit ur den mänskliga hjärnan verk af allra största 

omfång — desto större just genom sina vetenskapligt 

beräknade förenklingar. Häri ligger den moderna tidens 

insats inom byggnadskonsten, en insats, hvilken ab¬ 

sorberat (liksom i de andra stora byggnadsepokerna) 

tidens andliga mål, i det den omsätter i verklighet 

dess vetenskapliga sträfvanden. 

Man må icke invända: det här rör sig ej om konst, 

ty ingeniörsarbete tillfredsställer ett behof blott och bart 

och uppvisar ej några konstformer. Man råkar in på 

farlig mark, om man anser det konstnärliga i en bygg¬ 

nad såsom något öfverflödigt, något oväsentligt, något 

utöfver det rent nödvändiga tillagdt. Och hvem vågar 

med full visshet säga, att gallerverksbjälken aldrig 

någonsin skall komma att betraktas såsom konstform? 

Hvarför skulle maskindelarne med sina konstruktivt 

så uttrycksfullt talande former konstnärligt tala ett 

stumt språk? Den gotiske byggkonstnären byggde 

säkerligen efter sin mening ej mindre sakligt än våra 

dagars ingeniör, och romarne blickade helt visst med 

samma ögon på sitt kolosseum, som vi nu för tiden 

betrakta våra bangårdshallar. Blott en på förlegade 

teorier baserad skolestetik kan häremot göra invänd¬ 

ningar. Nya fakta skapa nya estetiska lagar med nya 

normer och nya grundsatser. Ett vederhäftigt om¬ 

döme måste öfver hufvud följa efter skapandet, ej förut 

tränga sig på det. Det första bifallet eller misshaget 

betyder såsom utslag ingenting, ty den estetiska 

emotionen är afhängig vanan, och äfven denna följer 

efter skapandet. Men är det ej redan nu så, att vi 

finna skönhet i en djärft spänd järnbro, i en ångbåt, 

ja i en maskins detaljrikt utgrenade mekanism? D. v. s. 

vårt estetiska omdöme har redan till en viss grad 

anpassat sig. 

Till denna anpassning hän mot det enkla, osmyc¬ 

kade kommer en annan omständighet, som härrör från 

sociala förhållanden. Med slutet af det i8:de år¬ 

hundradet trädde i stället för den aristokratiska kul¬ 

tur, som då uppgaf sin ledande ställning, en själf¬ 

ständig borgerlig kultur, som satte såsom sin kärna 

ej längre representativ etikett, utan enkel saklighet. 

Denna borgerliga kultur har otvifvelaktigt först haft 

att genomgå flere öfvergångsstadier och befinner sig 

delvis ännu i dag i ett sådant. Endast i några få for¬ 

mer af det yttre lifvet — exempelvis i vår manliga 

klädedräkt - har den bragt till full mognad enkla 

konstnärliga resultat. Men vi se tydligt uttalad den 

tendens till det praktiska, osmyckade, som öfverens- 

stämmer med det nyssnämnda ingeniörsmessiga skapan¬ 

det. En borgerlig kultur har äfven under utvecklin¬ 

gens gång påverkat inredningen af våra byggnader, 

där allt mer det ändamålsenliga, sakliga, behöfliga 

kommer till användning; en sträfvan till förenkling 



87 

visar sig äfven tydligt nog t. ex. vid tillkomsten af 

våra husgeråd. Man må blott jämföra ett vapen från 

i8:de århundradet med ett från det 2o:de för att 

märka den väsentliga skillnaden i smak mellan de 

båda tiderna. 

I en mycket märkvärdig motsats till de enkla 

och klara hufvudprinciperna inom vår tids konkreta 

skapande står den bana, hvarpå arkitekturen — i 

trängre bemärkelse — slagit in. Det vacklande hit 

och dit, som den stilgifvande arkitekturen under i8:de 

århundradet företedde, vittnade om den kaotiska för¬ 

virring, hvari revolutionen hade bragt de häfdvunna 

begreppen inom densamma. Invaggad i en schablonism, 

som lydigt tjänade de gamla furstehofvens samfunds- 

vanor, förmådde den ej utan vidare svara mot den 

nya tidens fordringar. Medan den sökte inympa sin 

forntids gamla aristokratiska epok på nutiden, kvar¬ 

stod den på samma formella ståndpunkt under en 

förtviflad jakt efter alla förgångna tiders stilar. Karak¬ 

täristisk för densamma blef därför decennier igenom en 

ytlig lek med yttre former och ett uppkok på motiv 

ur förflutna och lefnadsglada konstperioders formskatter. 

Men på några punkter skapade denna arkitektur 

något verkligt nytt — där nämligen, hvarest den för- 

brödrade sig med ingeniörskonsten, eller där, hvarest 

den blef tvingad att lösa uppgifter, som lågo utom 

dess egentliga fält. I de stora utställningshallarne 

och de nyare af dessa påverkade varumagasinen och 

handelspalatsen uppträdde nya beaktansvärda skapar- 

tankar, som hufvudsakligen framgingo ur användandet 

af de nya byggnadsmaterialen: järn, glas. Vid an¬ 

läggningen af offentliga byggnader, skolor, sjukhus 

och arbetarbostäder utvecklades fullständigt nya plan¬ 

former, framkallade af sträfvan att tillfredsställa de 

höjda fordringarne på luft och ljus. Såsom ännu en 

egenart tillkommo vidare de breda, trygga trapporna 

och portarna och de långa, ljusa korridorerna. Så 

uppträdde en ny vetenskap med sina bestämmelser: 

hälsovårdsläran. Den vädjan, som denna riktade till 

arkitekturen, gaf också anledning till ett stort antal 

andra nybildningar, hvilka i sin märkligaste gestalt 

kondenserades i begreppen: bad-och vattenldosett och 

bland hvilka den mest lärorika typen är det moderna 

sjukhuset. Husens talrika rörledningar, som installera¬ 

des för att fylla den nutida människans ökade behof 

af bekvämligheter, äro så att säga en ny oerhördt 

långt drifven förfining af deras inre organism. Leda 

ej i viss mån dessa rör- och ledningssystem tanken på 

människokroppens blodkärl och nervtrådar! Slutligen 

har det helt nyligen uppställda krafvet på eldsäkerhet 

åstadkommit en del omgestaltningar — om ock i det 

stora hela föga väsentliga. 

I byggnadernas yttre gestalt ha visserligen alla 

desså nya drifkrafter ännu ej frambragt många för¬ 

ändringar. I storstädernas handelshus med deras breda 

glasöppningar har dock uppstått en ny byggnadsform. 

Våra teatrar ha genom de moderna anspråken ut¬ 

vecklat sig till typiska gruppbyggnader kring det 

UPPGÅNG TILL KÄRNAN I HELSINGBORG. 

Arkitekt: G. AMÉEN. 

högt uppstigande scenpartiet. Våra skolor, insti¬ 

tut och offentliga byggnader antyda åtminstone ge¬ 

nom sin markerade indelning, långsträckta form och 

belysningsförhållanden de nya fordringarna, hvad plan¬ 

anordning och sundhet beträffar. Mest stillastående 

har kanske i våra dagar den kyrkliga byggnadskon¬ 

sten blifvit — krampaktigt klamrar den sig fast vid 

länge sedan svunna tiders resultat och bekräftar där¬ 

igenom blott det faktum, att det för denna konst ej 

gifves tillräcklig lifsnäring i vår tids kyrkliga lif. 

Ett särdeles sväfvande och obestämdt område be¬ 

träda vi, då vi vilja närmare granska den s. k. nya 

rörelse, som under de tio sista åren öfverallt uppstått 

inom arkitekturen och konstens öfriga grenar och där 

begynt spela en viss roll Vid en syntetisk öfverblick 

af tidens stora drifkrafter krympa denna rörelses rent 

formalistiska syften samman nästan till betydelsen af 

ett dagsfenomen;''Ståndpunkten att finna »nya former» 

och sätta dessa i de förras ställe blir till en liten nyck, 

och den enskilde konstnärens individualistiska favorit¬ 

idéer visa sig i ljuset af en betydelselös manierism. 

Gentemot den tongifvande akademism, som den 

aflöste, har denna rörelse i alla händelser medfört en 

stor fördel: skapandets frihet. Tack vare denna fri¬ 

het ha verkligt nya värden (tills vidare dock blott inom 

den egentliga konstindustrien) sett dagen, värden som 
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sannerligen äro betydelsefulla nog', då man betänker 

att de så godt som uteslutande varit riktade på ska¬ 

pandet af en ny enhetlig interiör och f. n. äfven till 

en viss grad nått detta mål. Karaktären af denna 

nya interiör är till sina grunddrag borgerlig och un¬ 

derordnar sig genom den borgerliga enkelhet, som 

riktningens bästa representanter eftersträfva, den mo¬ 

derna tidens hufvudsyften. Grundsatsen för dess bil¬ 

dande, den konstnärliga enheten, sträcker sig ej blott 

till rummets enhet i form och färg utan äfven till 

allt dess innehåll: möbler och prydnadssaker, och så 

är i denna riktning tillika ryggraden gifven öfver huf- 

vud taget till en hel ny konstindustri. Dess stora 

och sunda grundtanke förklarar den obestridda fram¬ 

gång, som denna rörelse hittills haft inom konstin¬ 

dustrien. 

I den nya rörelsens öfverförande till ytterarkitek- 

turen har en dylik bärande grundtanke ännu ej med 

lika stor klarhet gjort sig gällande, här har rörelsen 

mer eller mindre kommit att stanna i ytterligheter. 

Nytt kan ej i arkitekturen — lika litet som annor¬ 

städes — födas blott ur nya former, utan ur inre drif- 

krafter. Med den åtrån att vara modern uträttar 

man ingenting mer än att öfverlämna sig i modets 

våld. Att vara modern är öfver hufvud ingen syn¬ 

punkt, därur framspringa ej de verkligt moderna re¬ 

sultaten, utan dessa mogna, medan tidens ädlaste per¬ 

sonligheter och karaktärer ärligt arbeta därpå utan 

fördomar eller förutfattade meningar. 

Genom vår tid draga i denna stund mångahanda 

andliga strömningar. På flera områden har en ny 

idealistisk sträfvan uppstått, längtan har åter vaknat 

efter dessa högre själiska värden, som icke låta fånga 

sig i materialistiska formler. Dessutom växer öfver- 

allt nationalkänslan allt starkare. Uppodlandet af det 

personliga vittnar om sträfvan efter själfständighet. 

Alla dessa strömningar skola säkert förr eller senare 

finna sitt uttryck i arkitekturen — äfven om man 

ännu blott kan finna beslöjade ansatser därtill. Och 

några frukter af dessa rörelser kunna ej väntas, så 

länge den nu rådande formalismen ännu sitter bred 

PLAN AF TRAPPANORDNINGEN. 

i högsätet. Tills dato är ännu ej mycket mer att 

anteckna såsom resultat af den moderna rörelsen än 

det principiella nedbrytandet af den tidigare stilupp¬ 

fattningen, som på så många håll stodo de sakliga 

framstegen i vägen. 

Pä detta kan — numera med större frihet — upp¬ 

byggandet börjas af en modern arkitektur. Men dess 

slutmål kan icke mer bli detta formalistiskt-represen- 

tativa, som — berättigadt nog — var dess utmär¬ 

kande drag under den aristokratiska tiden. Den väg, 

hvarpå den kommer att slå in, är tydligast skönjbar 

i den nya tidens vetenskapliga tänkande. Det mo¬ 

derna inom den nya arkitekturen skall således visa 

sig i fyllandet af behofvets klara, sakliga fordringar, 

i ett allt mer fästat afseende vid materialet och i den 

logiska, ändamålsenliga konstruktionen. I formgifnin- 

gens saklighet måste den i första rummet allt inner¬ 

ligare räcka handen åt sin syster, ingeniörskonsten. 

Ty denna ensam var det förunnadt att i ig:de århun¬ 

dradet få skapa utan att vara fången i fastslagna 

dogmer, utan att stå bunden i bann af en formaltra- 

dition. 

I kampen mot den oväsentliga grannlåten och den 

öfverflödiga frasen skall arkitekturen då äfven ansluta 

sig till vår tids praktiska skaparmål. Knappast kan 

man uttrycka dessa mål mer lakoniskt och träffande 

än med de ord, Hamlets moder riktade till den cirk¬ 

lade frasmakaren Polonius, dessa ord som gifva in 

nuce hela programmet för en modern teknisk konst: 

»More matter with less art», mer innehåll med mindre 

konstståt.» 
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NÅGRA ANTECKNINGAR OM ETT PAR BYGGNADSFÖRETAG 

I HELSINGBORG. 

UPPGÅNGEN TILL KÄRNAN. 

På hösten 1898 afdömdes en pristäflan i och för 

ordnandet af uppgång och terrasseringar framför tor¬ 

net Kärnan i Helsingborg. 

Initiativet hade utgått från konsul O. Trapp. För 

det program, som tjänade de täflande till ledning äf- 

vensom för täflingens resultat, har redogjorts i denna 

tidskrifts 28:de årgång, 5o:de häftet. Följande år fick 

undertecknad i uppdrag att närmare instudera uppgif¬ 

terna samt lämna ritningar till de första stödjemurarne 

och har arbetet sedan fortgått under ledning af sta¬ 

dens byggnadschef, kapten M. Sperlings, och bedrF- 

vits så, att anläggningen förliden sommar kunde med 

spelande springvatten och vajande flaggor tjäna som 

hufvuduppgång till den konst- och industriutställning, 

som då var anordnad å platsen omkring och närmast 

bakom Kärnan. Anläggningen blef äfven högtidligen 

invigd af konungen och fick i dopet namnet »Oscar II:s 

terrass». Planen är emellertid långt ifrån förverkligad 

och ännu stå tills vidare de tomma fönstren i torn- 

murarne m. fl. detaljer som frågetecken. Fönstren 

komma att uppdelas i blyinfattade små rutor, och små 

smidesbalkonger äro utförda, ehuru ännu ej uppsatta 

på sina platser framför fönstren. Från dessa skola 

hängväxter sträcka sig de uppåtsträfvande murgröns- 

rankorna till mötes. Rummen där bakom äro afsedda 

att framdeles tillhöra de i programmet upptagna kafé- 

och restaurationslokaler, för hvilka det är plats reserve¬ 

rad på södra sidan om de nu utförda delarne. 

Granitarbetena äro utförda af Granitaktiebolaget 

C. A. Kullgrens Enka, Uddevalla. Teglet är af Hel¬ 

singborgs Ängtegelbruks Aktieb:s tillverkning och af 

samma färg och beskaffenhet som det i Kärnan an¬ 

vända. Griparne i trappan äro af täljsten huggna i 

Finland, efter modeller utförda af A. Gerle i Stockholm. 

Samtidigt med detta har pågått ett annat byggnads¬ 

företag i dess omedelbara närhet, nämligen: 

HELSINGBORGS NYA POSTHUS. 

Hösten 1899 anmodade Generalpoststyrelsen trenne 

arkitekter att inkomma med täflingsskisser till denna 

byggnad. Tomtens oregelbundna form och ringa ut¬ 

sträckning i förhållande till de uppställda önskemålen 

gjorde uppgiften till ett tämligen vanskligt planpro¬ 

blem under det att de strängt begränsade penning- 

tillgångarne satte skäligen snäfva gränser för den ar¬ 

kitektoniska utstyrseln. 

I januari 1900 fick undertecknad uppdrag att ut¬ 

arbeta fullständiga ritningar. För postverkets eget 

behof ha hela bottenvåningen, delar af våningen 1 tr. 

upp samt en stor del af källaren tagits i anspråk. 

Öfriga utrymmen hafva inredts till affärslokaler och 

bostadslägenheter. För postkassornas skyddande ha 

af utrymmesskäl tjocka betonväggar ej kunnat använ¬ 

das, utan hafva dessa omgifvits af dubbla monier- 

väggar med nät af stålstänger i den inre. Mellan¬ 

rummet har fyllts med lättrinnande sand. Ett försök att 

genombryta dessa väggar kommer på så vis att genast 

bereda gärningsmannen en obehaglig öfverraskning. 

Järnkonstruktionerna äro beräknade af kapten F. 

Enblom, värmleedningsanordningarna äro planerade 

och kontrollerade af ing. W. Dahlgren, samt rörled¬ 

ningar och vattenklosetter af ing. J. F. W. Berlien. 

Elektriska ledningar och armatur äro utförda af All¬ 

männa Sv. El. Aktiebok Till fasaderna hafva användts 

sten från Öveds kloster. Byggnadsentreprenör har 

varit byggm. A. P. Retzner och kontrollant stadsark- 

A. Hellerström. Byggnaden togs föliden höst i be¬ 

sittning. Den totala byggnadssumman uppgår i det 

närmaste till 250,000 kr. Arkitekt för båda dessa 

byggnadsföretag har varit Gust. Améen. 
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PLAN AF SIDOTORNEN VID UPPGÅNGEN TILL KÄRNAN I HELSINGBORG. 

ÄLDRE SVENSKA BYGGNADSVERK. 

SKANSEN »LEJONET» VID GÖTEBORG. 

Skulle någon fråga mig, hvar jag funnit svensk ka¬ 

raktär ha nått sitt bästa uttryck i arkitektonisk form, 

så skulle jag obetingadt svara: »I Göteborgs skansar!» 

Det är i denna arkitektur någonting af ärlig och stolt 

rättframhet parad med enkel uttrycksfullhet, och detta 

förlänar åt dessa senrenässansens barn en värdighet, 

som man eljes endast återfinner inom romansk bygg¬ 

nadskonst. 

Det här af bildade östra fästet, »Skansen lejonet», 

där tornet hvilar öfver ett stjärnverk, inneslutande 

fyra kasematter, är den mindre af de tvenne skansar, 

som af Eric Dahlberg uppfördes, samtidigt med att 

han på 1680—90 talet förbättrade och afslutade Göte¬ 

borgs befästningar. 

Tack vare senaste tiders nyvaknande fosterlands¬ 

kärlek, hvaruti pietetsfullhet mot fädrens arbete ingår 

som ett naturligt moment, hafva dessa minnesmärken 

genom arkitekt Thorburns och fortifikationsbefälhaf- 

varen major Grills initiativ samt enskildes och Bo¬ 

husläns fornminnesförenings mellankomst räddats från 

en allvarligt hotande, förtidig ruin. 

Om det nyuppsatta tornkrönet, själfva lejonet, skulle 

man ju kunna anmärka, att det är ett »Göteborgs 

lejon» — med krona, sköld och svärd — under det 

att det ursprungliga nog varit ett genuint »Västgöta 

lejon», en benämning, som ock var skansens officiella. 

Sedan dessa skansar nu för länge sedan och för all 

framtid permitterats från sin tjänst i försvarsverket, 

försvara de dock ännu manligen sin ställning såsom 

särdeles dekorativa byggnadsverk från den tid, då 

svenske män tänkte kraftigt och stort. 

F. R. 
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SVENSKA RÅDHUS. 

NORRKÖPINGS RÅDHUS 

utgöres af en liten men pittoresk byggnad, som upp¬ 

fördes år 1734. Fasaden är slät och hvitputsad med 

svart brutet tak. Af invändiga detaljer är intet annat 

af intresse än trappan som är af trä och mycket vac¬ 

ker. Då emellertid rådhuset är allt för obetydligt 

för den jämförelsevis ansenliga staden, har ända sedan 

1809 varit fråga om byggande af ett nytt sådant, 

och vi hafva sett, huru professor I. G. Clason ock 

gjort sitt inlägg i den segslitna frågan, som torde om 

några år i lugn och ro fira sin sekularfest. 

MARIEFREDS RÅDHUS 

daterar| sig från år 1784, då det uppfördes efter rit¬ 

ning af hofintendenten grefve Cronstedt, och utgöres 

af ett litet brädbeslaget, två våningars trähus med 

fronton och däröfver anbragt, litet torn för klocka. 

Dess största sevärdhet lär vara ett själfporträtt af P. 

Hörberg och framställer konstnären förföljd af afunden 

i form af en orm. Denna duk målades samma år 

som rådhuset byggdes. Agi. 

GEFLE RÅDHUS. 

Sedan flera äldre rådhus vid olika tillfällen afbrun- 

nit, påbörjades det nuvarande år 1784 och invigdes 

d. 1 november 1790. Till hjälp åt staden för dettas 

uppförande anslog Kgl. Maj:t J/2 års inkomst af Ströms¬ 

bro bränneri, hvilket utgjorde cirka 4,500 Rdr, den 

öfriga byggnadskostaden bestreds af staden. Färdigt 

utgjorde rådhuset ett af de ståtligaste i riket och 

konung Gustaf III skänkte till detsamma sitt porträtt. 

Omgifvet af en hvit marmorram uppsattes det i råd¬ 

hussalen högtidligen d. 4 nov. 1792. 

Bland rådhusets minnen kan antecknas, att under 

riksdagen i Gefle 1792 borgerskapet här hade sina 

samlingsrum. 

NORRKÖPINGS RÅDHUS. 

MARIEFREDS RÅDHUS. 

GEFLE RÅDHUS. 
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BÖCKER. 

Populära uppsatser i teknisk hygien. — I. Om 

fukt i tegelbyggnader af Klaes Sondén. Pris i kr. 

Med ingeniör Sondéns bok har byggnadsteknikern 

ändtligen fått ett lättfattligt arbete rörande ett bland 

de viktigaste förhållandena inom husbyggnadstekni¬ 

ken. Författarens egen mening med arbetet framgår 

bäst af det så lydande företalet: 

Boken, som bland annat stöder sig på hans före¬ 

gående undersökningar om murverks torkning, inne¬ 

håller först en säkert för de flesta välbehöflig redo¬ 

görelse om fuktens egenskaper och talar sedan om 

dess förekomst i byggnader, orsakerna därtill och bote¬ 

medlen samt slutligen praktiska anvisningar för an¬ 

ställande af fuktundersökningar, vid hvilka blott så¬ 

dana metoder och instrumenter förekomma, som ej 

lcräfva en vetenskaplig utbildning. 

Boken är till trots för det »våta» (man kan ju ej 

säga »torra») ämnet ledigt och intressant skrifven och 

af ett sådant slag att den ovillkorligen bör studeras 

af hvarje arkitekt och byggmästare. 

Man måste hoppas, att erfarenheten skall visa, att 

»det härigenom verkligen skall lyckas att skaffa ur 

världen åsikter, som bevisats vara oriktiga». 

R. S. E. 

Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige af Suno 

Ambrosiani. Pris i kr. 

Detta lilla häfte, som är en af de första publika¬ 

tioner Upsalaföreningen Urd utgifvit, afser närmast 

vara en väckelse och handledning för dem, som vilja 

studera våra kyrkliga minnesmärken. De särdeles 

talrika (157 figurer) och väl tecknade illustrationerna 

ritade af Arkitekt K. A. Berlin, skulle dock äfven 

göra boken användbar såsom svensk kyrkoarkitek- 

turhistoria, om den för resten intressanta texten 

blott vore mera lättfattligt uppställd (som t. ex. 

Köbkes »Danske kirkebyggninger»). Nu har man 

ytterst svårt att hitta, om man söker en speciell 

upplysning. 

Författaren skulle göra sig ännu mera förtjänt af 

erkänsla, om han nästa gång dessutom försåge illustra¬ 

tionerna med skalor eller andra måttantydningar. 

R. S. E. 

BYGGNADSTEKNISKA FRÅGOR. 

Bland den mängd konstruktioner af eldfasta själf- 

bärande bjälklag och väggar, som på senare åren 

uppkommit, de flesta tyska, förtjänar en skandinavisk 

dylik särskild uppmärksamhet. 

Det är en norsk ingeniör Jens G. T. Lund, som 

konstruerat tegelformer för både bjälklag och väggar, 

hvilkas egenhet är, att stenarne äro försedda med 

rätt trubbigt formadt not och fjäder samt, och däri 

ligger väl det märkligaste, äro afsedda att läggas 

tillsammans utan mellanlägg af bruk eller annat binde- 

Meddelandetl rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 
tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 
gatan 11, Stockholm. (R. T. 70 70, A. T. Österm. 3030.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 
ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 
herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 
torg 18, samt å alla postkontor iriket. 

Redaktionen. 

ämne. Märkligt är, att lera kan formas och brännas 

i så skarpa former, att detta går, men »probatum est» 

och konstruktionerna synas vara både billiga och 

starka. 

Konstruktionerna finnas detaljeradt beskrifna i Tek¬ 

nisk ugeblad den 28 april 1904, och exploiteras af 

Aktieselskabet »Nut og Fjaer». 

Björn Farmands gade 2. Kristiania. 

R. S. E. 
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DEN INTERNATIONELLA ARKITEKTKONGRESSEN I MADRID 1904. 

Den 6:te internationella arkitektkongressen egde 

rum i Madrid den 6—13 april 1904. Redan till den 

5 april voro emellertid de deltagande medlemmarna 

inbjudna till mottagning i Kungl. Slottet i Madrid 

för att föreställas H. M:t Konungen af Spanien Al- 

fonso XIII samt en del andra medlemmar af det 

kungliga huset. 

Denna inbjudan och den älskvärdhet och artighet, 

som vid detta tillfälle bevisades de främmande arki¬ 

tekterna, visade att kongressen hade omfattats med 

de varmaste sympatier af de ledande kretsarna i 

Spanien, ett förhållande som vid flera tillfällen ytter¬ 

mera befästes på mångfaldiga olika sätt. 

Så hade bland annat de olika järnvägsbolagen i 

Spanien medgifvit en betydande prisreduktion på 

alla järnvägsbiljetter, och detta icke endast för resa 

till och ifrån kongressen utan dessutom för resor 

hvart som helst inom Spanien under tiden 15 mars 

—5 maj. 

Reduktionen skulle enligt uppgift i regel ske med 

50 % af ordinarie biljettpriserna, men blef betydligt 

högre på flera linier. 

Afven inom Frankrike och Portugal var nedsätt¬ 

ning af biljettpriserna utverkad. 

De olika staternas representanter hade dessutom 

helt och hållet fria resor i de utflykter, som af själfva 

kongressen anordnas, samt voro kongressens gäster 

till de festmåltider, som stodo i samband med dessa 

utfärder. 

För samtlige kongressmedlemmars bekvämlighet 

utkom hvarje morgon ett litet tidningshäfte »Boletin 

Oficial Publicado por la Secretaria del Congreso», 

som gratis tillställdes medlemmarna, och som inne¬ 

höll dels dagens program och dels redogörelse för 

föregående dags förhandlingar. 

Till kongressen voro anmälda icke mindre än 963 

medlemmar och af dessa närvoro vid kongressen 

cirka 600. 

Bland de från Sverige anmälda inställde sig pro¬ 

fessor I. G. Clason (Statens representant), förste in¬ 

tendenten C. Möller (d:o d:o), arkitekten G. Wick- 

HÄFT. 7. 5 NOV. 1904. CENTRAL TRYCKERIET, STOCKHOLM 
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man (Svenska Teknologföreningens Afdelning för 

Husbyggnadskonst representant) samt arkitekten Ru¬ 

dolf Enblom, Stockholm och arkitekten Bergman, 

Stockholm. 

Egendomligt nog saknades Norge helt och hållet, 

och Danmark hade ingen officiell representant och 

endast en arkitekt närvarande, nämligen etatsrådet 

professor Dahlerup. 

Medlemsafgiften var i regel 25 frcs, men förekom 

också en särskild klass kallad »membres donateurs», 

hvilka betalade 100 frcs och detta uteslutande, för 

så vidt jag kan förstå, för att gynna den goda saken 

med ett välbehöfligt ekonomiskt understöd. Huru 

öfver hufvud taget den ekonomiska sidan af saken var 

ordnad förekom ingen officiell redogörelse för, men 

att anordnandet af en dylik kongress med därtill 

hörande alla förberedelser och trycksaker måste sluka 

inte så litet kapital är uppenbart. Att betydande 

krafter fordrades för att ordna kongressen är otvif- 

velaktigt, och man måste medge att organisations¬ 

kommittén på ett lysande sätt löst sin svåra upp¬ 

gift, i all synnerhet generalsekreteraren S:r Cabello 

y Lapiedra, som på ett alldeles mönstergillt sätt 

skötte alla officiella meddelanden både före kongres¬ 

sens öppnande och under densammas gång och af- 

slutande. 

Kongressen hade ett förberedande möte den 6 

april kl. 9 på morgonen i den s. k. Ateneums hör¬ 

sal, som benäget upplåtits åt kongressen, hvarvid 

utdelning af broschyrer, inkomna förslag till resolu¬ 

tioner, medlemstecken etc. skedde, hvarjämte uppläs¬ 

ning och utdelning af kongressens program egde rum. 

Presidenten och vice presidenten för organisations- 

kommissionen, herrar Velasquez, Urioste, Arbos, 

önskade kongressdeltagarne välkomna och ägnade 

en hyllning åt minnet af presidenten herr Avalos, 

som aflidit några dagar före kongressens öppnande. 

Därefter företogs val af styrelse och sammansattes 

densamma sålunda: President herr Velasquez Bosco; 

vice presidenter herrar Urioste, Repullés, Arbos; 

0 

Aqvarell af Aron Johansson. 

TOLEDO. Aqvarell af Aron Johansson. 

bisittare herrar Landecho, (skattmästare) Palacio; ge¬ 

neralsekreterare herr Cabello y Lapiedra. 

Heders-vice-presidenter: För Tyskland herrar Mu- 

thesius och Stubben; Österrike herr Hermann Hel¬ 

mer; Belgien herr Franz de Vestel; Förenta Sta¬ 

terna herrar Allen Richmond, Russell, Knox-Taylor; 

Frankrike herr Daumet; Holland herr M. Cuypers; 

Storbritannien herr Collcutt; Italien herr Koch; Mexico 

herr Rivas Mercado; Portugal herr M. d’Avila; 

Ryssland herr grefve Suzor; Sverige herr Möller. 

Heders-sekreterare: Österrike herr M. Weber; För¬ 

enta Staterna herrar J. Williams, Glen Bruh; Frank¬ 

rike herr Poupinel; Nederländerna herr Salm; Ita¬ 

lien herr Cannizzaro; Storbritannien herr M. Locke; 

Mexico herr Mariscal; Portugal herrar V. Terra Ca- 

valheiro, A. Bermudes; Sverige herr Wickman; 

Schweiz herr Fulpius. 

Kongressens officiella öppnande egde rum i stora 

universitet§salen, Paranymphe, den 6 april kl. 3 un¬ 

der presidium af hans excellens ministern för den 

allmänna undervisningen, assisterad af ministern för 

de allmänna arbetena, civilguvernören, ordföranden i 

Madrids stadsfullmäktige och representanter för den 

diplomatiska corpsen. 

Herr Velasquez lämnade i ett flytande föredrag en 

öfversikt af arkitekturens historia i Spanien. Herr 

Cabello y Lapiedra uppläste på franska en redogö¬ 

relse öfver arbetena för kongressens organisation; 

därpå betygade de främmande delegerade successive 

sin vördnad för Konungen och uttalade sina hjärt¬ 

liga lyckönskningar för Spanien. Man inskränkte 

sig till ett tal för hvarje nation; talarne voro: för Tysk¬ 

land herr Muthesius; Österrike herr Hödl; England 

herr Collcutt; Belgien herr de Vestel; Förenta Sta¬ 

terna herr Totten; Frankrike herr Daumet; Italien 

herr Cannizzaro; Mexico herr Mariscal; Portugal herr 

d’Avila; Ryssland grefve Suzor; Sverige herr Möller. 

Talen höllos i allmänhet på respektive represen¬ 

tanters tungomål eller också på franska och belönades 

obligatoriskt med mer eller mindre starka applåder. 

Ministern för den allmänna undervisningen tog 

därpå ordet för att uttala Konungens beklagande af, TOLEDO. 
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att han till följd af sin resa i Katalonien ej kunde 

närvara i Madrid under kongressens arbete; sedan 

han därefter önskat kongressdeltagarne välkomna 

och försäkrat dem om regeringens sympati för det 

påbörjade företaget och dess intresse för de frågor, 

som förelågo till pröfning, förklarade han den 6:te In¬ 

ternationella arkitektkongressen vara officiellt öppnad. 

Mötet var särdeles talrikt besökt och salen före¬ 

tedde en högst lysande anblick med en elegant pu¬ 

blik, herrarne i lysande uniformer eller civil hög¬ 

tidsdräkt, rikt ordensbehängda, och damerna i stor 

toilett och merendels charmant klädda. 

Man fick öfverhufvud det intryck, att arkitekt¬ 

kongressens öppnande var en handling, som betrak¬ 

tades med aktning och uppmärksamhet bland Mad¬ 

rids tongifvande värld. 

De egentliga förhandlingarna började den 7 april 

i Ateneums stora sal, som för detta ändamål var en 

utmärkt lokal, amfiteatraliskt ordnad och försedd 

med estrad för presidenter och öfrig bestyrelse. 

Till densamma hörde dessutom en större magni¬ 

fikt inredd klubbvåning, som hela dagen stod till 

kongressisternas förfogande, och där icke endast lan¬ 

dets större tidningar funnos tillgängliga, utan äfven 

de större världsbladen. I byggnaden var vidare 

anordnadt särskildt post- och telegrafkontor för med¬ 

lemmarnas bekvämlighet. 

Förhandlingarna pågingo nu här dag efter dag 

och öfvervoros i regel af ett betydande antal med¬ 

lemmar. Att redogöra för desammas innehåll i de¬ 

talj skulle kanske blifva alltför långt och tröttsamt, 

så mycket mera som en hel del af hvad här sades 

många gånger tidigare blifvit uttaladt äfven inom 

Afdelningen för Husbyggnadskonst. Jag skall där¬ 

för inskränka mig till att här nedan omnämna de 

slutligen fastställda resolutionerna å de olika frå¬ 

gorna som debatterades. 

För dem som önska taga närmare del af själfva 

förhandlingarna hänvisar jag till »Boletin Oficial, 

Publicado por la Secretaria del Congreso», hvilken 

tidskrift jag tillställt Svenska Teknologföreningens 

bibliotek. 

TOLEDO. PUENTE DE ALCANTARA. 

TOLEDO. SAN JUAN DELOS REVES. I. G. Clason. 

BESLUT FATTADE AF YI:TE INTERNATIO¬ 

NELLA ARKITEKTKONGRESSEN I MADRID, 

APRIL 1904. 

Art. I. Den nya smakriktningen inom arkitek¬ 

turen. 

Efter diskussion beslöt kongressen att icke fatta 

någon resolution i detta ämne. 

Art. II. Underhåll och restaurering af arkitek¬ 

toniska monument. 

Resolution: 

1:0) Man har att särskilja två slag af monu¬ 

ment: nämligen sådana, som tillhöra en förfluten 

civilisationsperiod och tjänat behof, som icke mera 

förefinnas eller komma att finnas; och sådana som 

fortfarande användas för sitt ursprungliga eller annat 

ändamål. 

2:0) Med ett monuments underhåll afses endast 

att hindra detsamma att falla i ruiner, genom istånd- 

sättandet af för deras bestånd oumbärliga delar; ty 

monumentets betydelse beror på dess historiska och 

tekniska värde, hvilket förringas i samma mån, som 

monumentet förstöres eller förändras. 

3:0) Med ett monuments restaurering afses att 

göra det lämpligt att fortfarande tjänstgöra; ty inom 

arkitekturen är nyttan en af skönhetens grundvalar. 

4:0) Restaureringen bör utföras i monumentets 

ursprungliga stil för att bibehålla dess enhet, ty en¬ 

heten i stil är äfven en af grundvalarna för arkitek¬ 

tonisk skönhet, och de ursprungliga geometriska 

formerna kunna fullkomligt reproduceras. Man bör 

respektera de delar, som utförts i en från det hela 

afvikande stil, så framt denna stil i och för sig har 

något värde och icke upphäfver monumentets este¬ 

tiska jämvikt. 

5:0) Man får ej anförtro arkitektoniska monu¬ 

menters underhåll eller restaurering åt andra än 

studerade eller särskildt bemyndigade arkitekter, 

under konstnärlig, arkeologisk och teknisk kontroll af 

staten. 
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6:o) Man bör arbeta för bildandet af föreningar 

till värnande af historiska och konstnärliga monu¬ 

menter i länder, där sådana föreningar ännu ej fin¬ 

nas, och där sådana redan finnas, bör man arbeta 

på deras utveckling. Man bör genom samverkan 

mellan dylika föreningar söka åstadkomma fullstän¬ 

diga inventarier öfver lokala och nationella minnes¬ 

märken och konstnärligt, historiskt eller tekniskt 

värdefulla föremål. 

Art. III. Karaktären och betydelsen af de i arki¬ 

tektens undervisning ingående vetenskapliga ämnena. 

Resolution: 

1:0) Den vetenskapliga undervisning, som med¬ 

delas arkitekten, har till ändamål att sätta honom i 

stånd att låta utföra sina idéer med tillhjälp af tek¬ 

niska medarbetare, sakkunnige hvar och en inom 

sitt område. 

2:0) Undervisningen skall sätta honom i stånd 

att finna och tillämpa de medel och krafter, som 

vetenskapen, konsten och den alltjämt i utveckling 

stadda teknikens olika grenar ställa till hans förfo¬ 

gande. 

Aqvarell af I. G. Ci.ason. 

3:0) Det är därför nödvändigt, att arkitektens veten¬ 

skapliga utbildning i hvarje ögonblick är i nivå 

med den tillämpade vetenskapens eller teknikens 

framsteg, så att arkitekten håller jämna steg med 

vetenskapens och mänsklighetens utveckling. 

Särskildt önskemål, uttaladt af mr Adaes Ber- 

m It des. 

Det är önskligt att arkitekter hafva säte och 

stämma bland dem i hvarje land, som uppgöra pro¬ 

gram för arkitektundervisningen. 

Art. IV. De moderna konstruktionsmetodernas in¬ 

flytande på den konstnärliga formen. 

Resolution: 

1 :o) Re dekorativa formerna böra framhäfva det 

använda materialet och byggnadens struktur. 

2:0) För att vara vackra böra dessa former har¬ 

moniera med materialets egenskaper. 

3:0) En god och vacker arkitektur erhålles endast 

såframt, sedan materialet är gifvet, konstformen fram¬ 

går som en följd af detta materials egenskaper, till- 

lämpade för det ändamål, hvartill byggnaden är af- 

sedd. 
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4:0) För att erhålla en ny stil fordras en ny 

konstruktionsprincip och nya tillämpningar af denna 

princip. 

5:0) Förnuft och fantasi kunna mycket väl sam¬ 

arbeta i arkitekturen. 

All konstnärlig form bör vara logisk. 

6:0) Bland alla de moderna byggnadsmetoderna 

är den armerade cementbetonen en bland dem, som 

i sig förena de flesta konstruktiva förutsättningar, att 

kunna användas för en mängd olika ändamål. 

Men hittills har man ej lyckats finna någon konst¬ 

närlig form för detta konstruktionssätt. 

Art. V. Den konstnärliga äga?iderätten till arki¬ 

tektoniska verk. 

Resolution: 

Med hänvisning å ena sidan till de uttalanden 

som för 25 år sedan afgåfvos af les Congres Inter- 

nationaux des Architectes et de la Propriété Artistique 

äfvensom af les Congres Inter?iationaux de VAssocia¬ 

tion Litteraire Artistique Internationale, just i Ma¬ 

drid 1887, samt vid le Syndicat pour la protection 

de la Propriété Intellectuelle s sammanträden, och med 

hänvisning å andra sidan till afslutningsprotokollet 

vid la Conférence Diplomatique hållet i Paris 1896, 

hvarigenom principen om fullständigt skydd för arki¬ 

tektoniska verk häfdas; 

och erinrande slutligen om spanska lagen af 10 

januari 1879 (art. 33 och 37) och franska lagen af 

11 mars 1902, hvilka uttryckligen skydda arkitek¬ 

toniska verk; 

resolverar kongressen: 

1:0) att arkitektens ritningar, hvarmed förstås pla¬ 

ner, genomskärningar, yttre och inre fasader, de¬ 

taljer, och hvilka utgöra det första förverkligandet 

af arkitektens idéer, konstituera ett arkitektoniskt 

verk. 

2:0) att byggnaden endast är en reproduktion på 

marken af arkitektens ritningar. 

Och återupprepar kongressen den önskan, att arki¬ 

tektoniska verk må skyddas af alla lands lagar 

och genom internationella konventioner i lika grad 

som andra konstnärliga verk. 
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Art. VI. Byggnadsarbetares undervisning. 

Resolution: 

1:0) Regeringar, kommunalstyrelser och fackför¬ 

eningar böra ägna alldeles särskild uppmärksamhet 

åt byggnadsarbetares tekniska undervisning. 

2:0) Denna undervisning bör utsträckas till alla 

grenar af byggnadsyrket och ej endast till några 

mer eller mindre konstnärliga specialiteter, för hvil¬ 

kas studerande skolor redan finnas upprättade. 

3:0) Undervisningen i dessa skolor bör då den 

afser utbildandet af goda byggnadsarbetare vara af 

hufvudsakligen praktisk art. 

4:0) Ledningen af dessa skolor bör ovillkorligen 

anförtros åt arkitekter och undervisningen där bör 

meddelas af teknici inom olika områden och erfarna 

yrkesförmän. 

5:0) Dessa skolor må utfärda »afgångsbetyg» och 

ej diplom, som kunna gifva anledning till oriktig 

tolkning. 

6:0) Ivompletteringsklasser böra inrättas för ar¬ 

betare, så att de efter minst tre års praktik i bygg¬ 

nadsarbetet, kunna genom kompletteringsstudier för- 

värfva verkmästaretitel. 

7:0) Arkitektföreningarna böra uppmuntra arbe- 

tarne medelst stipendier, medaljer och andra belö¬ 

ningar. 

Art. VII. Administrativa förordningars inflytande 

pä den samtida privata arkitekturen. 

Resolution: 

1:0) Med hänsyn till det inflytande, som admini¬ 

strativa förordningar kunna utöfva på den samtida 

OUADALAJARA. PALACIO DEL INFANTADO. 

GUADALAJARA. PALACIO DEL INFANTADO. 1461. 

privata arkitekturen, är det önskvärdt att de inskrän¬ 

kas till att omfatta förordningar angående hygieniska 

åtgärder samt åtgärder för skyddande af lif och 

egendom, så att de icke måtte lägga någon hämsko 

på arkitektens enskilda initiativ, i tekniskt och este¬ 

tiskt hänseende. 

2:0) A lidenstund konsten och vetenskapen, på 

hvilka arkitekturen grundar sig, äro stadda i stän¬ 

digt framåtskridande, böra de administrativa förord¬ 

ningarna icke vara stillastående, utan flitigt revide¬ 

ras, för att alltid hållas i nivå med den moderna 

vetenskapens utveckling under bibehållande af största 

möjliga enkelhet och tillförsäkrande arkitekten stör¬ 

sta möjliga frihet. 

3:0) För att uppnå detta mål uttalar kongressen, 

den önskan, att den administrativa myndigheten 

uppdrager åt en af tekniskt bildade personer sam¬ 

mansatt permanent nämnd, att revidera de särskilda 

förordningarna och föreslå de modifikationer, som 

kunna betingas af bruken och framstegen å den ort 

där dessa reglementen skola tillämpas. 

4:0) Det är alltså önskvärdt, att de lokala myn¬ 

digheterna i dylika frågor, där de endast beröra 

lokala intressen, må kunna handla med största möj¬ 

liga frihet inom de gränser, som landets allmänna 

lagar föreskrifva. 
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Art. VIII. Expropriering af arkitektoniska konst¬ 

verk. 

Resolution: 

Staten har rätt att för ett af kompetenta per¬ 

soner fastställdt pris expropriera hvarje konstverk 

eller verk af erkändt historiskt värde, om det i inne- 

hafvarens ägo förfaller eller ej tillbörligt underhålles. 

Art. IX. Bör man låta arkitekten vara skiljo- 

man vid reglementeringen af förhållandena mellan 

arbetsgifvare och byggnadsarbetare och vid de kon¬ 

flikter som kunna uppstå mellan dessa? 

Resolution: 

Det är önskligt, att arbetsgifvare och arbetare 

må kunna begära arkitekternas intervention vid upp¬ 

görandet af arbetsaftal eller vid stridigheter dem 

emellan; med hänsyn till vikten af de intressen som 

stå på spel och den stora nytta han kan göra, är 

det önskligt att arkitekten utan tvekan åtager sig 

denna roll af skiljoman och välvillig medlare; detta 

innebär nämligen från de stridandes sida ett sant 

erkännande af hans insikter och redbara karaktär. 

Omedelbart efter ofvanstående resolutioners god¬ 

kännande hade Permanenta Internationella Kom¬ 

mittéen sammanträde. 

Det hade nämligen under kongressens förhandlin¬ 

gar af grefve Suzor påpekats, att de beslut, som före¬ 

gående arkitektkongresser fattat, ledt till mycket små 

resultat, beroende delvis därpå, att den permanenta TOLEDO. OSBEDALE SANTA CROCE. 

kommittéen hade varit för litet effektiv. Han för¬ 

ordade därför, dels, att mera bestämda stadgar upp¬ 

ställdes för kommittéens verksamhet, dels att med¬ 

lemsantalet ökades och att kommittéen borde ha en 

fast byrå, förlagd exempelvis till Paris. 

En kort öfverläggning egde rum och den perma¬ 

nenta kommittéen fattade följande beslut: 

1:0) Den permanenta internationella kommittéens 

säte förlädes till Paris. 

2:0) Ett förberedande förslag till stadgar skulle 

utarbetas med iakttagande af de uttalanden, som 

gjorts vid öfverläggningen. 

3:0) En provisorisk kommitté bildades med herr 

H. Daumet såsom president; herrar J. Guadet och 

H. P. Nenot vice-presidenter; herrar Ch. Lucas, J. 

M. Poupinel, G. Harmand sekreterare; herr Bar- 

taumieux skattmästare. 

Medlemsantalet ökades så att den fullständiga kom¬ 

mittén omfattar: 

Tyskland 5 medlemmar; Österrike 6; Belgien 4; 

Canada 2; Danmark 3; Spanien 6; Förenta Staterna 

5; Frankrike 10 arkitekter och 2 jurister; Storbri¬ 

tannien 9; Italien 7; Mexico 3; Nederländerna 3; 

Portugal 4; Ryssland 4; Sverige 3; Schweiz 3; Tur¬ 

kiet 1. Summa 80 medlemmar. 

Till medlemmar för Sverige utsågos herrar Möller 

och Wickman. Herr Clason var redan förut medlem. 
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utgöra kärnan af de i hvarje land arbetande propag¬ 

andakommittéerna för sjunde och följande kongresser. 

Afslutningssammanträde. En mängd damer öfver- 

voro detta sammanträde, som egde rum under pre¬ 

sidium af h. ex. Moret, assisterad af herrar Velas- 

quez, Repullés, Urioste och Cabello y Lapiedra. 

Generalsekreteraren uppläste de förslag och reso¬ 

lutioner som antagits. Äfven antogs med acklama¬ 

tion följande af de utländska kongressdeltagarne 

gjorda motion: 

»Kongressen, som haft lyckan att få beundra de 

härliga monument, hvarpå Spanien är så rikt, och 

inser deras stora betydelse för konstens historia, 

framlägger underdånigst för sin höge beskyddare 

H. M:t Konungen nödvändigheten af, att det sörjes 

för dessas fullständiga underhållande. Signerad: F. de 

Vestel, Cannizzaro, Poupinel, Cuypers, Mariscal, Su- 

zor, Muthesius, Carvalheira, Clason, Allen, Lamparez, 

Russel, Hödl.» 

De traditionella afslutningstalen höllos af herr Ma- 

thesius för Tyskland; Hödl för Österrike; de Vestel 

för Belgien; Patton för Förenta Staterna; Guadet 

för Frankrike; Cannizzaro för Italien; Mariscal för 

Mexico; Cuypers för Nederländerna; Adaés Bermu- 

dez och Carvalheira för Portugal; Suzor för Ryss¬ 

land. 

Slutligen tog herr Moret till ordet och tackade 

alla för den hyllning, som kommit Spanien till del, 

samt meddelade de intryck, han fått af kongressens 

arbete och de nyss åhörda resolutionerna. Arkitek¬ 

tens kall är omfattande: konstruera städer, bygga 

monument och bostäder. Om man med glädje kon¬ 

staterar deras omsorg om konsten i alla förhållan¬ 

den, så är det ej mindre glädjande, att iakttaga hvil- 

ken omsorg den moderna arkitekten nedlägger på 

utförandet af bostäder, de rikaste såväl som de an¬ 

språkslösaste, och slutligen hans omtanke för arbe¬ 

tarens moraliska och materiella intressen. 

Man kan med skäl säga att om arkitekten fyller 

sin synnerligen viktiga sociala mission, så har han 

skäl att vara stolt däröfver. (Stormande bifall). 

Herr Velasquez tackar herr Moret och därefter 

Atheneum, hvars gästfrihet varit så värderik, samt 

kongressmedlemmarna. 

Kongressen var sålunda afslutad. 

I sammanhang med kongressen voro anordnade 

ett par utflykter till arkitektoniskt märkliga platser 

i närheten af Madrid. 

Dessa voro till Toledo, den 8 april, och till Alcala 

och Guadalajara, den 12 april. 

Af dessa var utflykten till Toledo den mest lyc¬ 

kade och torde lämnat ett oförgätligt minne hos 

alla dem, som hade lyckan deltaga i densamma. 

På morgonen vid 7-tiden samlade sig kongress¬ 

medlemmarna i stort antal vid »la estacion de Atocka», 

hvarifrån tåget afgick kl. V28 till loledo. Vädret 

var strålande klart och den brunröda, varma jord- 

Vid sjunde internationella kongressen, som skall 

ega rum i London år 1906, afgöres, om detta med- 

lemstal skall ökas. Emellertid skall den permanenta 

internationella kommitténs medlemmar hafva till upp¬ 

gift, att inför sina respektive länders exekutiva och 

lagstiftande myndigheter vidtaga sådana åtgärder, som 

äro ägnade att göra de vid kongresserna framkomna 

idéerna kända och gällande, och om möjligt förskaffa 

sanktion åt där afgifna resolutioner. De skola äfven 

TOLEDO. Aqvarell af Aron Johansson. 
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färgen framlyste på ängar och åkrar mellan vår¬ 

grönskan, som just nu växte och spirade med full 

kraft under Spaniens djupblå himmel. Inte ett moln 

Aqvarell af Aron Johansson. 

stod att upptäcka på horizonten och människornas 

sinnen tycktes också vara befriade från alla skym¬ 

mande skuggor, ty öfver allt hördes glada samspråk 

TOLEDO. SANTA MARIA LA BLANCA. TOLEDO. CLAUSTRO DE SAN JUAN DE LOS REYES. 

* * 
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och klingande skratt. 

Klockan 9 voro vi i To- 

ledo och mottogos där vid 

järnvägsstationen, som 

ligger något utanför själfva 

staden, af civilguvernören, 

borgmästaren samt en hel 

del andra civila och mili¬ 

tära tjänstemän. För vår 

uppfärd till staden Toledo, 

som ligger på en ganska 

dominerande höjd och med 

ett i högsta grad pitto¬ 

reskt läge, voro särskil¬ 

da anordningar vidtagna. 

Stora diligenser, rymman¬ 

de 15 ä 20 människor 

inuti och minst lika många 

utvändigt, förspända med 

mulåsnespann på 6 ä 8 

djur i hvarje spann, ikläd¬ 

da de rikaste munderin¬ 

gar, behängda med bjäll¬ 

ror och lysande band, 

stodo färdiga att mottaga 

våra värda personer och 

forsla oss upp för den 

branta vägen till staden. 

Ett tjugutal dylika ekipa- 

ger satte sig nu i rörelse 

och man kan väl förstå, att när kuskarna började slå 

väldiga klatschar med sina spannpiskor, åsnepådrif- 

varne, som voro 3 ä 4 för hvarje spann, springande 

vid sidan af djuren med vilda rop och slag påskyndade 

dessa att fullgöra sitt åliggande, under det bjällrorna 

eggade dem med sitt ständiga klingande, och så hun¬ 

dratals främlingar med fröjd och gamman för hvaran¬ 

dra tillkännagåfvo sin glädje öfver de vackra vyer, 

som mötte dem, det skulle lägga sig liksom en känsla 

af berusning öfver hela denna uppfärd till Toledo. 

Hänförelsen var också allmän när man passerade 

»Puente de Alcantara», den af araberna byggda 

gamla ståtliga bron, och genom »Puerta de Al¬ 

cantara», en af Toledos många monumentala stads- 
o 

portar, gjorde sitt inträde i själfva staden. A »Plaza 

de Zocodover», stadens förnämsta torg, gjordes halt 

och här möttes man af stadens »kompakta majoritet». 

Stegen ställdes nu genom de gamla trånga, smala, 

ytterst pittoreska gatorna, kantade med århundraden 

gamla byggnader, flertalet med mer eller mindre 

märkvärdiga och säregna former, alla så godt som 

försedda med små, mycket små, förtjusande gårdar, 

prydda med sydländsk vegetation, som framlockade 

utrop af beundran hos dem, som läto sina blickar 

stanna vid dessa små oaser. 

Så småningom närmade vi oss den gamla beryk¬ 

tade katedralen, som med sina gulröda massor stod 

glänsande varm mot den blå himlen, och när vi väl 

gjort vårt inträde i den¬ 

samma, grepos nog litet 

hvar af vördnad för den 

storhet, rikedom och skön¬ 

het, som forntida mästare 

här sammanfört till ett 

storslaget helt. 

Att ingå på något för¬ 

sök till närmare beskrif- 

ning eller arkitektoniska 

studier öfver denna eller 

andra byggnader, som vi 

sågo under dagens lopp, 

vågar jag mig icke på, så 

mycket mer som härtill 

skulle fordras mycken tid 

på platsen och mycken tid 

hemma, samt en hel bok 

för tryckningen. 

Efter sedan ett par tim¬ 

mars tid förflutit med stu¬ 

dier af katedralen med 

därtill hörande reliker och 

konstsamlingar, små ut¬ 

flykter i de närgränsande 

gränderna, försök till in¬ 

köp af Toledo-saker etc., 

skedde samling vid »Théa- 

tre de Rojas» där déjeu- 

nern gick af stapeln. 

Denna var af lysande beskaffenhet och med hög 

stämning. 

Teaterns scen och parkett voro anordnade i ett 

plan och förmedelst scendekorationer förvandlade till 

en charmant festsal. Bordet var dukadt i T-form 

med honoratiores vid tvärbordet. A bordet voro 

uppställda kolossala borduppsatser, bestående af af- 

gjutningar i gips af bemärkansvärda detaljer från 

olika byggnader i Toledo, omgifna och dekorerade 

med charmanta blomsteruppsatser. För öfrigt var 

bordet dekoreradt med en sådan rikedom af de mest 

utsökta rosor och andra blommor, att jag sällan eller 

aldrig sett dess make. 

I första radens fond var en stor orkester place¬ 

rad, som gaf taffelkonsert. 

Det för oss mest egendomliga var dock, att alla 

teaterns rader voro från golf till tak öfverfyllda med 

publik, som tycktes ha lika stort nöje af att se oss 

äta och dricka, som vi själfva af att njuta af den splen- 

dida déjeunern. Publiken var i parkettlogerna yt¬ 

terst elegant och öfvergick sedermera så småningom 

till enklare förhållanden. Alla tycktes dock ha lika 

roligt. Mellan publiken och oss utspann sig så små¬ 

ningom en allt mer tilltagande och varm kurtis, som 

skedde med allehanda teckenspråk, hvarvid blomster¬ 

kastning nog var den vanligaste formen._ Denna 

blomsterkastning öfvergick till slut till ett fullstän¬ 

digt blomsterregn, så att framemot festmåltidens slut 

4 ‘ 
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hela luften var uppfylld af svärmande blommor, som 

öfverförde mer och mindre varma hälsningar från de 

varmblodiga spaniorerna och deras senoras till våra 

damer och oss. 

Vid champagnen hälsade i stadens namn Toledos 

borgmästare oss välkomna. Grefve Suzor föreslog 

en skål för Konungen af Spanien, kongressens höge 

beskyddare, och så följde snart det ena talet efter 

det andra i oafbruten följd, men i regel omöjligt 

att höra på grund af den lifliga stämningen, som var 

rådande. 

Efter déjeunern besöktes en hel del ytterst intres¬ 

santa gamla byggnadsverk, som alla vittnade om 

hur verkligt kär byggnadskonsten i en svunnen tid 

varit för den mänsklighet, som här byggt och bott. 

Mycket hade ju tyvärr blifvit ganska illa medfaret 

af tidens tand, men tillräckligt återstod dock för att 

man skulle få tillfälle beundra den ihärdighet, tåla¬ 

mod och kärlek, som dessa gamla mästare offrat på 

sina verk. Man kunde knappast undgå, att med en 

rysning tänka på, med hvilken iltågsfart allting i vår tid 

skall skapas, och undra, om öfver hufvud taget några 

bestående byggnadskonstverk kunna uppstå i denna 

snabblöpningens tid, då allt nästan valsas fram lik¬ 

som de moderna järnbalkarna, utan möjlighet att 

stoppa, sedan man en gång satt i gång, och utan 

möjlighet att göra ett uppehåll för att noggrannare 

och samvetsgrannare pröfva sitt verk, innan man 

lämnar det ut i världen. 

Dagen i Toledo, var emellertid slut och sedan vi 

ånyo haft nöjet höra våra spanska kuskar slå sina 

starka klatschar öfver miilåsnespannen, som i fly¬ 

gande fart förde oss tillbaka till järnvägsstationen, 

bestego vi tåget, ångade med det moderna lokomo¬ 

tivet från en gammal stad, som tycktes ligga i ljufva 

drömmar sedan århundraden tillbaka, till Spaniens 

mera moderna hufvudstad, för att där ånyo kasta 

oss in i det jäktande nutidslifvet. För oss, som del- 

togo i färden till Toledo, skall sannolikt densamma 

alltid kvarstå i minnet såsom den verkligen var, en 

härlig solskensdag, tillbragt i en gammal sagostad. 

Utflykten till Alcala och Guadalajara var, om än 

i sin helhet kanske inte fullt lika festlig som Toledo- 

färden, dock äfven den i allo lyckad och af stort 

intresse. Déjeunern intogs i Alcala uti en af uni¬ 

versitetet upplåten större sal, beledsagad med stor 

orkestermusik, utförd af en större militärorkester, 

samt en hel del tal. Bland talen var borgmästarens 

hälsningstal beaktansvärdt och fick sin särskilda be¬ 

tydelse därigenom, att han därvid till samtliga del¬ 

tagande medlemmar öfverlämnade en för ändamålet 

präglad medalj öfver Don Quixote’s världsberyktade 

författare Cervantes, hvars födelsestad Alcala var. 

Samma medalj öfverlämnades också till samtliga de 

samfund, som låtit sig representera vid kongressen, 

och på så sätt hemfördes genom mig en dylik me¬ 

dalj till Svenska Teknologföreningens Afdelning för 

Husbyggnadskonst, hvilken medalj öfverlämnades till 

Afdelningen vid sammanträdet den 3 oktober. 

I Guadalajara mottogos vi på liknande sätt som 

å de föregående platserna af representanter för de 

officiella myndigheterna, besökte märkliga byggnads¬ 

verk och inbjödos på förfriskningar. 

Vid 5-tiden återvände vi ånyo till Madrid, efter 

att återigen hafva tillbragt en härlig dag, omgifna 

af älskvärd gästfrihet och med tillfälle att njuta af 

framstående byggnadskonstverk. 

Huruvida den VI:e Internationella Arkitektkongres- 

sen skall komma att medföra några positiva resultat, 

är ännu för tidigt att döma om, men ett kan man 

redan nu med säkerhet säga, och det är, att den¬ 

samma var i allo särdeles väl arrangerad och att de 

spanska arkitekterna och ledande personligheterna 

på ett förträffligt sätt planlagt och utveckladt den¬ 

samma. 

Gustaf Wickman. 

MINNESMEDALJ TILL VI. INTERNATIONELLA ARKITEKTKONGRESSEN AF STADEN ALCALA. 
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INTERIÖR. 

NYA BYGGNADSVERK. 

STEFANSKAPELLET I VANADISLUNDEN I 

STOCKHOLM. 

I början af maj 1904 invigdes högtidligen Ste- 

fanskapellet i Stockholm. 

Närstående bilder gifva ett begrepp om dess 

läge, plan, gruppering och verkan. 

Kapellet rymmer 512 sittplatser, däraf 100 i den 

s. k. kyrksalen och 70 på läktaren. Totalkost¬ 

naden belöper sig till 150,000 kronor. Följande per¬ 

soner hafva varit betrodda med uppförandet: Grund- 

läggningsarbetet har utförts af herr S. Bergström, 

byggmästare har varit herr Albert Andersson, inred¬ 

ning, bänkar, altare o. s. v. hafva utförts af Tranås 

snickerifabrik, målarearbetet af herr M. Eklund. Bild¬ 

huggare har varit herr H. Neuid. 

Vackert beläget i backsluttningen, utgör kapel¬ 

let en prydnad och glädje för Stockholms nordliga¬ 

ste distrikt. Dess arkitekt är den nyutnämnde öfver- 

intendenten Carl Möller. 
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UR SKISSBOKEN. 

Hedvig Eleonoras Drottningholm, som torde stått 

rätt öfvergifvet både under den stora ofredens dagar 

och under den stränga och ekonomiska Hornska re¬ 

gimen, som inledde frihetstiden, väcktes till nytt lif af 

Lovisa Ulrika. Allt från sitt första besök på slottet 

synes hon blifvit mer och mer fästad vid detsamma. 

Här firades hennes bröllop den 18. augusti 1744. Se¬ 

dan kronprinsessan år 1746 fått slottet i present af 

ständerna, uppgjorde hon genast planer på moderni¬ 

seringar och tillbyggnader. Redan samma år började 

man efter hofintendenten Hårlemans ritningar att med 

en våning förhöja de längor, som omgifva de inre går¬ 

darna och som sammanbinda hufvudbyggnaden med 

hörnpaviljongerna och tornen. Dessa längor utgjordes 

förut af blott en våning med platt tak och balustrader, 

som teckningarna hos Dahlberg visa. Vid påbygg- 

nadsarbetet ifråga blef man först färdig med nord- 

vestra längan, eller den som inrymmer det här afbil- 

dade biblioteket. Inredningen af detsamma utfördes 

under året 1752, hvarvid Hårleman biträddes af hof¬ 

intendenten grefve K. J. CronstedtC Den torde vara 

ett af de tidigaste profven i Sverige på de i roccocon 

inbrytande Louis XVI-tendenserna. 

I biblioteket uppehöll sig Lovisa Ulrika med för¬ 

kärlek vid sin vistelse på Drottningholm. Här om- 

gafs hon af de vetenskapsmän och konstnärer som hon 

uppmuntrade och understödde. Rummet har också 

af Carl Larsson valts till bakgrund för hans Lovisa 

Ulrika-bild i Nationalmusei trappuppgång. Ar 1777 

försålde enkedrottningen slottet med inventarier och 

samlingar till Kungl. Maj:t och Kronan. 

Beträffande bibliotekets inredning och utseende är 

ej mycket att säga annat än hvad skizzerna visa, då 

jag härvid blott har att stödja mig på anteckningarna 

i skizzboken och mitt minne sedan den tid de gjor¬ 

des, augusti 1903. 

* Enligt Hahr, De Kongl. Svenska Lustslotten. Inredningen er¬ 

inrar emellertid mycket om Adlercrantz. 



Väggbeklädnaden är utförd i trä allt till den list 

som löper i pilasterkapitälens underkant, härofvan i 

gips. Allt trä är oljemåladt hvitt med åtskilligt guld, 

hvarom skizzerna ge detaljerade upplysningar. För 

öfrigt ger uppmätningsritningen härutinnan en ungefär 

riktig framställning, då det just är de ornerade delarna 

som äro förgyllda och dessa här starkast framträda. 

Orneringen är skuren i trä, men synes blifvit liksom 

retoucherad med påsmetad gips för erhållande af 

jämna ytor för guldet. De små ornamenten i och öfver 

pilasterkannelurerna äro gjutna i metall och påspikade. 

Rundt om rummet indelas väggarna af pilastrar. 

Den här ritade kortväggens midtfält upptages af spis 

och spegel, den andra kortväggen har på motsvarande 

plats någon fyllningsindelning och en pendyl. I sido- 

fälten sitta rummets fyra dörrar, af hvilka en på 

hvardera kortväggen är såtillvida blind, att den blott 

leder till ett bokskåp. Beslagen äro utan tvifvel im¬ 

porterade från Frankrike. Samma sort lär finnas på 

Kungl. slottet. Öfver dörrarna sitta inom förgyllda 

lister fyllningar af ådrig hvit marmor. På dessa läsas 

följande sentenser i påsatta metallbokstäfver: 
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CORDIS ET ORIS 

OPTIMA EST 

HARMONIA 

NEQUE SI CHARTAE SILEANT 

QUOD BENE FECERIS 

MERCEDEM TULERIS 

Ilorat: 

CARMINE 

FIT VIVAX VIRTUS 

EXPERSQUE SEPULCRI 

Ovid. 

ARTIBUS 

PECTORA MOLLESCUNT 

ASPERITASQUE FUGIT 

Ovid. 

Långväggarna indelas i hvardera nio fält, och som 

pilastrarna vid väggens ändar äro dubblerade, uppkom¬ 

mer här ytterligare ett smalt fält, som orneras af ett 

ugglehufvud och några lagerkransar. På den ena lång¬ 

väggen — åt den inre gården — upptagas samtliga 

de nio stora fälten af insänkta hyllfack med sju rader 

böcker öfver hvarandra, förutom plats för folianter i 

nedersta facket, såsom till höger på ritningen visas. 

Den andra långväggen — mot parken ■—• har fyra 

hyllfack och fem fönster. I tympanon öfver fönstret 

sitter en figural framställning i hvit marmor. Fönstret 

går till golfvet och utanför detsamma är ett lågt järn¬ 

räcke med Lovisa Ulrikas krönta monogram. 

I kapitälens underkant vidtager som ofvan nämn¬ 

des, gipsen. Den fris, hvari kapitälen sitta, har i hvart- 

annat fält tre kronor, i hvartannat ett krönt L och två 

korsade lagerkvistar, allt i guld på hvit botten. 

Gesimsens fris uppdelas af de dubblerade konso¬ 

lerna i fält som motsvara väggarnas. Af dessa fält 

upptages hvartannat af ett emblem, bestående af en 

bok, två lurar, ett palmblad och en del lagerguirlander. 

Kortväggarnas midtelfält och långväggarnas midtersta 

och båda yttersta fält, summa åtta, orneras med por¬ 

trättmedaljonger, som en teckning visar. De nu åter¬ 

stående fyra fälten, två på hvardera långväggen, ha i 

stället för gubbar helt förgyllda medaljonger, som i 

guldbruna bokstäfver meddela ytterligare visdom: 

STUDIO 

MINUENTE 

LABORES 

Ovid. 

VINCIT 

INGENIUM 

PROBITAS 

STA TI US 

MONITI 

MELIORA 

SEQVAMUR 

VIRG. 

VITA 

ET PECTORE 

PURO 

Hor. 

Midt på golfvet står en disk, komponerad i öfver- 

ensstämmelse med pilasterpostamenten och inrym¬ 

mande fack för folianter. Den täckes med hvita mar- 

morskifvor. Inredningen kompletteras af en elegant 

trappstege med en liten läspulpet på toppen. Och till 

sist får jag ej glömma rummets förnämsta prydnad: 

alla hyllor och fack äro fullsatta af böcker -— det torde 

gå lös på 3 å 4,000 volymer — så godt som alla i 

de elegantaste skinnband med guldtryck. Men inne¬ 

hållet, mest 1700-talets politik och historia, är nog ej 

lika intressant, som det yttre är lockande. 

John Samzelius. 
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LOVISA ULRIKAS BIBLIOTEK PÅ DROTTNINGHOLM. 

NICODEMUS TESSINS FRIHERREVAPEN. 

Då det kan vara af intresse för oss arkitekter 

hvad som angår Nicodemus Tessin och hans sam¬ 

tid, vill jag här meddela hans vapen i sammanhang 

med beskrifningen af detsamma såsom det heter i 

hans friherreliga sköldebref, i synnerhet som detta 

är synnerligen betecknande för baroc-tidens sinne- 

bildslära. Förklaringen lyder sålunda: 

"— — — od) betednas uti betta IDapnet, genom 

Ceijonet ftarffyeten, genom Cillian ffönfyeten, od) igenom 

Snedan commoditeten od) beqmemligfyeten, fåfom be 

trenne bef)lar uppå l)tnilFa Architecturen ftg funderar, 

Arcaderne toijfa urfprunget utaf Architecturens Ztampn 

od) tiena temtoäl)! l)är till en behaglig ifyugfommelfe 

l)oos efterfommanberne, att tDij äftoen uhb ben tijben, 

bå Arcaderne utt)i Borggårben på IPårt nya Slått 

blefioo uprättabe, (Dftoer Intendenten till bet ^ril)erre= 

lige ftanbet fyafme upl)ögt, igenom be trenne Plumagerne 

betednas ^rögbefester od) igenom Cassoletten bf)e castra 

doloris om f)tr>ilfa l)an tijb efter annan l)ar t)aft att 

beftälla, blifmanbes iemtuäl)! meb Supporterne eller 

Cranerne betefnat maffamfyeten fom tuib (Dfmer Inten¬ 

dentens beftällningar i fynnerf)et requireras." 

Detta att beakta för Tessins andliga arftagare, 

de svenska arkitekterna. 

Agi. 
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BOSTADS-FRÅGAN. 

TRÄDGÅRDSMÄSTAREBOSTÄLLE Å 

SÖDERTUNA, FÖR KAMMARHERRE 

VON ECKERMANN. 

r Närstående figurer visar planer och fasader af 

en trädgårdsmästarbostad å kammarherre von Ecker- 

mann’s gods Södertuna, nära Gnesta i Södermanland. 

Byggnaden har lagts i en backsluttning, hvilket till¬ 

låtit inrymmandet i källarvåningen af en verkstad. 

Lägenheten består, såsom teckningarna visa, af 

två rum och kök och på vinden ett rum för träd¬ 

gårdsdrängar. Källarvåningen är uppförd af gra¬ 

nit, bottenvåningen af tegel, putsadt, samt vind och 

gaflar af trä spånklädt. Ritningarna hafva uppgjorts 

af professor I. G. Clason. 

■PLAN AF KABARÉN' 
o s io-n 
|-1-1-1-i-1-1-1-i-1-1 

• PLAN AF BOTtEUVÅM I flöEN 
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RÅDHUSET I MALMÖ. 

RÅDHUSET I MALMÖ. 

Detta rådhus uppfördes år 1546 under inseende 

af murmästaren Peder Ipsen. Under tidernas lopp 

förekommo flera reparationer och förändringar, såsom 

år 1812, då den gamla Knutssalen, förut belägen i 

nedre våningen, uppflyttades i den öfre samt förstora¬ 

des. Den utgör nu en af de största festlokaler i 

riket och är 100 fot lång, 38 fot bred och 24 fot 

hög i hjässan af det densamma öfverspända tunn- 

hvalfvet. Sin nuvarande yttre gestaltning har bygg¬ 

naden från åren 1864—69, då den undergick en ge¬ 

nomgripande reparatien under ledning af öfverinten- 

denten Helgo Zettervall. Fasaden af tegel prydes 

med omfattningar och ornament af grågul terra 

cotta. 

RÅDHUSET I ÖREBRO. 

Vid torget i Örebro, i närheten af kyrkan och 

Engelbrektsstoden ligger det nuvarande rådhuset, 

uppfördt åren 1859—63 i quasigotisk stil. Den rätt 

ansenliga byggnaden innehåller förutom lokaler för 

magistraten och stadens myndigheter äfven tekniska 

skolan. 

RÅDHUSET I HELSINGBORG. 

Denna byggnad, för omkring tio år sedan upp¬ 

förd efter ritning af arkitekt A. Hellerström, är allt¬ 

för bekant för denna tidskrifts läsekrets för att när¬ 

mare behöfva beskrifvas. Den utgör ett oförväget 

försök att gentemot Danmark häfda svensk arki¬ 

tektur. Agi. 

ÖFVERINTENDENTS- 
ÄM BETET. 

En för byggnadskonsten i vårt land betydelse¬ 

full händelse har i dagarna inträffat, i det Kungl. 

Öfverintendents-Ämbetet bytt om chef. Öfverinten- 

denten A. T. Gellerstedt, har efter att i sju år hafva 

stått i spetsen för verket, öfverlämnat styret åt 

Öfverintendenten Carl Möller. 

RÅDHUSET I HELSINGBORG. 
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Populära uppsatser i teknisk hygien. I. Om fukt 

i tegelbyggnader, af Klaes Sondén. Pris 1 krona. 

Med ingeniör Sondéns bok har byggnadstek- 

nikern ändtligen fått ett lättfattligt arbete rörande 

ett bland de viktigaste förhållandena inom husbygg¬ 

nadstekniken. Författarens egen mening med arbe¬ 

tet framgår bäst af det så lydande företalet: 

»En tänkande människa söker städse bilda sig 

en uppfattning rörande företeelser, som möta henne, 

samt tager därvid till hjälp vetande, så långt detta 

räcker, och därefter föreställning. Bådadera kunna 

emellertid kristallisera tillsammans i de ganska fasta 

former, som benämnes dogmer. 

I fråga om fukt i byggnader förekomma sedan 

gammalt åtskilliga sådana dogmer: några riktiga, 

andra felaktiga, några oförargliga, andra mer eller 

mindre skadliga. Så länge en dylik trossats icke 

föranleder till någon åtgärd, är den en privatange¬ 

lägenhet för innehafvaren, men i och med det, att 

den gör anspråk på att läggas till grund för större 

eller mindre ingrepp i andras intressesfär, är tiden 

kommen att söka utreda, i hvad mån den hvilar på 

sanning eller lögn. 

I föreliggande häfte har jag sökt att i populär 

form gifva en så allsidig belysning som möjligt åt 

frågor, som röra fuktiga stenbyggnader, och därvid 

särskildt redogöra för det gallringsarbete på detta 

område, som under några år pågått genom veten¬ 

skapliga undersökningar, mestadels på och i sam¬ 

band med Stockholms Hälsovårdsnämnds laborato¬ 

rium.'1' Huruvida det härigenom verkligen skall 

lyckas att skaffa ur världen åsikter, som bevisats 

vara oriktiga, kan endast erfarenheten utvisa. — 

Bakteriologien vet berätta om »dauerformen», som 

tåla långvarig kokning utan att dö. ■—• Saken är 

dock värd ett försök! 

Måhända faller detta lilla arbete i händerna på 

en eller annan, som kan däraf blifva hågad att själf 

pröfva de undersökningsmetoder, som antydningsvis 

blifvit omnämnda. Till deras tjänst har jag tillfogat 

ett kort bihang, innehållande vissa tabeller, formler 

och detaljredogörelser, hvilka sakna allmännare in¬ 

tresse, men som erfordras för den, som vill själf 

verkställa en undersökning.» 

Boken, som bland annat stöder sig på hans 

föregående undersökningar om murverks torkning, 

innehåller först en säkert för de flesta välbehöflig 

* Jfr. bihangen till nämndens årsberättelser för 1892 och 1896. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan 11, Stockholm. (R. T. 70 70, A. T. Österm. 30 30.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 

ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 

torg 18, samt å alla postkontor iriket. 

Redaktionen. 

redogörelse om fuktens egenskaper och talar sedan 

om dess förekomst i byggnader, orsakerna därtill 

och botemedlen samt slutligen praktiska anvisnin¬ 

gar för anställande af fuktundersökningar, vid hvilka 

blott sådana metoder och instrumenter förekomma, 

som ej kräfva en vetenskaplig utbildning. 

Boken är till trots för det »våta» (man kan ju 

ej säga »torra») ämnet ledigt och intressant skrifven 

och af ett sådant slag, att den ovillkorligen bör stu¬ 

deras af hvarje arkitekt och byggmästare. 

Man måste hoppas, att erfarenheten skall visa, 

att »det härigenom verkligen skall lyckas att skaffa 

ur världen åsikter, som bevisats vara oriktiea.» 

R. S. E. 

CARL JOHAN FORSBERGS UTSTÄLLNING. 

Då tidskriften går i press, är utställningen ännu 

ej öppnad. Som påminnelse och prseludium bjuda 

vi här en bild af »för-lålen». Vi önska vår hem¬ 

vändande flyttfågel »välkommen åter» och »lycka 

till!» Från södern bar han blommor till vår kyliga 

nord, praktblommor med starka färger. Må våra 

bin ej försumma att suga sol och honung ur dem - 

innan de åter gå i vinterdvala. Red. 

INNEHÅLL. 

Den internationella arkitektkongressen i Madrid 1904. 

Nya byggnadsverk: Stefanskapellet i Vanadislunden i Stockholm. 

Ur skissboken: Lovisa Ulrikas bibliotek på Drottningholm. 

Nicodemus Tessins friherre vapen. 

Bostadsfrågan: Trädgårdsmästareboställe å Södertuna. 

Svenska Rådhus. 

Öfverintendents-ämbetet. 

Böcker. 

Carl Johan Forsbergs utställning. 
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KAPELL PÅ NYA BEGRAFNINGSPLATSEN I NORBERGS SOCKEN 

I VÄSTMANLAND. 

En gärd åt hembygdsminnen och barndomspoesi, 

ett minnesmärke i hemskogarnas enslighet, fjärran 

från världslifvets brusande hvirflar, ett tempel åt de 

stilla tankarna och de ljusa 

drömmarna, har Ferdinand 

Boberg nyligen fullbordat: 

ett litet kapell å begraf- 

ningsplatsen i Norberg. 

Vidstående fotografiska 

bilder gifva ett begrepp om 

dess yttre och inre verkan, 

och en plan samt tvenne 

sektioner visa det tekniska 

grepp, hvarigenom arki¬ 

tekten fått fram sin ön¬ 

skade effekt. 

De använda materialen 

äro 

utvändigt: för murarna 

tegel, för taket skiffer och 

koppar, för vissa omfatt¬ 

ningar i det yttre Orsa 

sandsten, för gafvelorne- 

ringen puts, och invän¬ 

digt: till viss höjd å väg¬ 

garna samt för golf, altare 

och katafalk kolmårdsmar- 

mor, för väggarnas öfver- 

del och för takhvalfven 

puts och gips i därnpadt 

hvitt; för galler och grindar fint smide, för stakar 

och kronor tenn, för crusifixet förgylld brons. 

Orgeln är nedsänkt bakom altaret och osynlig. 

I orneringen ingå som 

ledmotiv de kristliga sym¬ 

bolerna för tro, hopp och 

kärlek. 

Prosceniehvalfvets mo¬ 

tiv är törnekronan. Al¬ 

tarduken är af violett 

kläde med silkesbroderier, 

den hvita duken är i linne- 

liålsöm. 

Ytterportarna äro sni¬ 

dade i ek, skurna i hela 

stycken med ornamenten 

i relief på nedskuren bot¬ 

ten. Trappräcket är järn¬ 

smide från trakten. 

Följande leverantörer 

hafva anlitats: för mar¬ 

morarbeten: Vester &Nor- 

gren; för sandsten: Orsa 

stenbrott; för glasarbeten: 

Neumann & Vogel; för 

portalerna: Ekmans snic¬ 

kerifabrik; för invändigt 

smide: Samuelsson; för 

yttre smide och trappräc¬ 

ken: Holmström i Norberg. 

Red. 
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KAPELL PÅ BEQRAFNINGSPLATSEN I NORBERG. ALTARET. 



KOMPOSITIONER OCH STUDIER AF CARL JOHAN FORSBERG. 

ROMARSTAD VID MEDELHAFVET. 

Ett stort djupblått vatten där en klippö växer 

upp med vågskummet mot klippbranten. Däröfver 

murar och terrasser. På krönet ett tempelfäste i mar¬ 

mor och hvita stenfigurer emot mörkhöga cypresser. 

Bakom ön en grå himmel med böljande violetta moln 

sänkta långt nere vid horisonten. Det kallas »Mar c 

Aegea». 

På en vid, jämn himmel ett hett eldrödt sken, 

som blir brännande guld emot romerska tempel, villor 

och palats. Hafvet som värmdt af skenet i cirkel 

sopar in öfver stranden hejdas af en stenbyggd via 

ronde ledande i fonden mot det höga villafäste, som 

på en bergbrants topp står blodfärgadt utaf aftonsolen, 

nedanför antika gärdar och öde kolonnportiker, fasa¬ 

der och frontoner beskuggade af höjden och bleka 

emot kvällens rodnad. Det är » De sista solstrålarne». 

Det är på en höjd högt öfver hafvet med höga 

trädstammar och en glittrande flora på den frodigt 

blomsterhöljda marken. Allting är taget af afton- 

skuggan, men djupet där nere öfver slätten emot ber¬ 

gets fot, och öfver stranden och hafvet, regerar ännu 

solen. Där ligger allt ännu varmt och gult medan berget 

och trädens mörka kronor stå violett och grönt och 

blått. Där nere breder en hel stad ut sig i klassisk 

glans, tempelhöljdt och marmorsmyckadt som ett stort 

Acropolis. Det är en n Romar stad vid Medelhafvet». 
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VINTERSOL I VILLA BORQHESE. 

MARE AEGEA. MARE AEGEA. 

»Vintersol i Villa Borghese», är en kompositions- 

studie med motiv från Rom. Träden stå svala i 

i grått och blått och kronorna kalla mot den hvita 

himlen. Marken skiftar i stora färgflak, molnens skug¬ 

gor öfver parkens fält. Som en lysande solig fläck 

står fasaden till Villa Borghese med renaissancens 

friska klarhet i sina mått och sydvinterns svala luft 

i sitt murverk. 

»Alperna i Berner-Oberland». Luften är fylld af 

moln och bergstopparne skimra fram i blått ofvan 

och under dem. Det gröna vattnet står stilla, fylldt 

af bergens blånad och molnens hvithet, som sopa sina 

färger ner i djupet. Berg, vatten och moln äta sig in 

i hvarandra, drifna af vinden hop till ett ackord i 

blått, grönt och violett. 

Utmed den långa raka strandlinien sköljer en 

stor våg in som den hvita, yttersta bården till haf- 

vets gröna duk. Närmre emot sandens röda en rad 

af soltorra båtar i citrongult och orange. Invid vatt¬ 

net hvilande grupper af figurer som se ut från sol¬ 

stranden och öfver hafvets mörkgröna yta bort mot 

horisonten. Den kallas »Fiskarbåtarnas hemkomst-». 
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DANSERSKA (POMPEI). 

»Erechteion» är en direkt studie tagen från höjden 

af Acropolis. Den hvita klassiska prakten står klar 

och mäktig i sina ruiner med landskapets höjder 

långt bort, med ett uttryck, som man förstår ännu 

ha makt att locka klassiska drömmare. 

»Sirmione», ett medeltidsfäste med blå strimma af 

Lago di Garda med murarna och staden entonigt 

grå mot den jämnt blå himlen. Det är till hälften 

natt och det finnes intet dagens ljus i denna vålnad 

ifrån medeltiden. 

FRÅN POMPEI. 

ERECHTEION. 

»I den öfvergifna parken» lyser den moderna roman¬ 

tiken och Böcklins formning. I motivet från Nizza, 

»Tvätterskorna», går en dus helhetston igenom med 

ett skimmer af mosaik. »I Venezia från Lido» och 

och »la Dogana» syns staden och det stora vattnet i 

en glaslik klarhet. 

Forsberg har sett sina motiv från första stunden 

med dekorativt omdanande ögon, ja till och med i en 

skepnad på förhand stiliserad. Motivets eller land- 

* Anm. Anmälaren-kritikern 

hvilken texten refererar. 
har själf utvalt och låtit fotografera ofvanstående 12 bilder på utställningen i konstnärshuset, till 

Red. 
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SIRMIONE. 

skåpets totala uttryck, belysningens väsentliga form- 

och färgbildning har ej varit hans utgångspunkt och 

start för stiliseringen. Hans konstruktionsbild, på för¬ 

hand beräknad, slåss redan med hans öga medan 

handen tecknar efter naturen. Häraf den ofta stort 

beräknade, men splittrade effekten, den ofta monu¬ 

mentalt hållna, men kalla ståten. Den storvulna upp¬ 

byggnaden och detaljrika anläggningen är fylld med 

formelegans och prakt, men saknar 

denna gyllne droppe från naturens 

källsprång, som ensamt skänker illu¬ 

sion af lif. Det är dock den åskå¬ 

dade verkligheten, den verklighet, som 

i ett grepp, ett ögonblick förjagar 

alla andra bilder, som är konstnärns ständigt skif¬ 

tande, men säkra ledarinna. Ju trognare och inten¬ 

sivare den stundens kärlek är, ju mer i grunden den 

genomnjutits, desto säkrare fylles verket af lifvets 

skönhet och fantasierna på denna grund få också lif¬ 

vets kraft. 

Tekniken må vara än så elegant, detaljerna än så 

smyckade och rika, tanken än så förfinad, utan denna 

ursprungliga naturkärlek blir konst¬ 

närens verk enbart af ornamental be¬ 

tydelse, och detta dekorativa värde 

åter kan först mätas sedan kompo- 

sitionerna omsatts i annat och fastare 

material. Ragnar Östberg. 

FRÅN HEMSE KYRKA (GOTLAND). 

PÅ CAPRI. DE BÅDA KAMRATERNA. 

ött® 



I 22 FURUVIKS FOLKPARK. 

I dessa tider af nervös brådska är det helt natur¬ 

ligt, att mycket skall göras för att motarbeta det stän¬ 

diga jäktandets dåliga inflytande på sinne och nerver. 

Folkparker och friluftsmuseer af alla slag uppväxa 

ju äfven på många håll, enär vistandet ute i en här¬ 

lig natur bevisligen har en uppfriskande och rogif- 

vande verkan på kropp och sinne. 

Uppsala—Gefle järnväg började år 1900 anläggandet 

af tvenne sådana parker; den ena vid Alfkarleö sta¬ 

tion intill Dalälfvens brusande, skummande strömfåra, 

den andra vid hafvet, vid det vackra Furuvik. 

På 20 minuter kommer man på järnväg ut från 

Gefle, till denna fria friska plats. I omedelbar närhet 

af banan är en stor hall uppförd, hvari förfriskningar 

och mat serveras. Däremot få inga sprithaltiga drycker 

serveras inom området, hvari ligger en af hufvudprinci- 

perna för idén och en af de största orsakerna, att där 

alltid är fredligt och naturligt gladt, huru mycket 

besökt stället än är. 

Från stora matsalen har man en liflig tafla fram¬ 

för sig. På planen närmast framför myllrar det van¬ 

ligtvis af folk — särskildt pä vackra sön- och helgdagar 

- folk af alla åldrar och af vidt skilda samhällsställ¬ 

ningar. I synnerhet äro barnen gärna representerade. 

Här hafva de allahanda gymnastikattiraljer uppsatta, 

och på ena sidan af planen finnes en stor täckt lek¬ 

bana, så att äfven vid dåligt väder leken ej skall be- 

höfva afbrytas. Rundt häromkring äro i björkdun- 

garne utställda stora rymliga burar, där hvita och 

mörka påfåglar, hökar, dufvor, fasaner och andra fågel¬ 

arter hafva sin hemvist, och bortom detta färgrika, 

rörliga lif utbreder sig hafvets obegränsade yta. 
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Inga stela vägar, ingen schablonmässig inramning 

af naturen har här förstört det ursprungliga, och dock 

äro de slingrande stigarnes sammanlagda längd 3 000 

meter. Här och där, då. man vandrar dem framåt 

mot stranden eller skäret, möter man små öfver- 

raskningar än i form af en idylliskt anlagd svandamm, 

än är det en öppen plan, där akvarier med allehanda 

fisksorter gläda de besökande, än en liten uppmurad 

damm, där småttingarne få leka med sina båtar eller 

»flytetyg». Parken har god tillgång på ett ständigt 

rinnande, sött vatten från en högre liggande sjö, 

hvarifrån det ledes till de olika platserna i långa 

rörledningar eller i öppna bäckar. I närheten af 

akvarierna är Strömsbergs bruks paviljon från utställ¬ 

ningen i Gefle 1901 uppställd och anordnad till ett 

litet men instruktivt biologiskt museum. 

Längst ut mot hafvet ligger Furuskär. Här äro 

badhusen, där man får doppa sig i det salta vatt¬ 

net, och här är säldammen, där det är ett verkligt 

nöje att följa sälarnes rörelser i djupet, då de dyka 

efter fisk. 

Då nordosten ligger på och vräker in den ena stora 

vågen efter den andra mot klipporna, där de brytas 

och kasta sitt skum och stänk långt upp i land, är 

det här ute en liflig, omväxlande tafla, som lockar 

fullt med folk ut på skäret. 

Och att Furuvik är en omtyckt plats, visar de be¬ 

sökandes ökning från att hafva varit 10,702 resande 

år 1900 till 65,377 år 1904. I augusti i år erfordra¬ 

des vid ett tillfälle ett tåg på 42 vagnar rymmande 

omkring 2,500 resande, för att frakta de besökande 

åter till Gefle. S. Cronstedt. 
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BOSTADS-FRÅGAN. 

VILLA I DANDERYD 

Nedanstående figurer visa planer och fasader af en 

villa, som är under uppförande uti Djursholms Danderyd 

på en vacker sluttning mot söder ofvanför Ekeby-sjön. 

Villan, hvars egare och byggmästare är herr G. Evers, 

innehåller på nedre botten tambur med kapprum och 

toalett, en stor sal eller dagligrum med öppen spis, 

och veranda, herrum eller mottagningsrum samt kök 

och jungfrukammare. Från salen leder trappan till 

öfrc våningen, där ett stort rum, familjens arbetsrum 

ligger i midten, samt tre sofrum omkring jämte 

badrum. I gafvelspetsarna finnes tillfälle att inreda 

ytterligare tvenne små rum och ett slöjdrum. Det 

stora, branta taket täckes med tegel, och stugan blir 

i öfrigt röd med hvita knutar och fönster. Ritningarna 

äro uppgjorda af N. Cronsfedt. 

BIOLOQDKT MUSEUM. FURUVIKS FOLKPARK 

VILLA I DANDERYD. 
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BAND AF FERDINAND BOBERG. BAND AF BROR ALMQVIST. 

Bokbandet i' Sverige 

har under de sista trenne 

decennierna haft ett stort 

uppsving genom en del 

duktiga idkare af denna 

gren af bokhandtverket. 

De förnämsta målsmän¬ 

nen för dessa äro bokbin- 

darne Hedberg samt Beck, 

far och son, af hvillca den 

förre representerar den 

franska och de senare den 

tyska smaken och arbets¬ 

sättet. Här vidfogas aibild- 

ningar af trenne bokband 

i marokäng utförda af Gu¬ 

stav Hedberg, det första 

är ett band till J. Bottiger 

Hedvig Eleonoras Drott¬ 

ningholm i folio efter rit¬ 

ning af Ferdinand Boberg, 

det andra bandet till sam¬ 

ma bok efter ritning af 

Bror Almqvist samt det 

tredje perm till en adress 

i ungefär samma storlek 

efter ritning af Agi Linde¬ 

gren — variatio delectat. 

Agi. 

BAND AF AGI LINDEGREN. 



UR SKISSBOKEN 

SKISSER FRAN KRONBORG AF JOHN SAMZELIUS, 
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SKISSER FRAN KRONBORG AF JOHN SAMZELIUS. 



FORENINGSMEDDELANDEN. 
AKADEMISK ARKITEKTFORENINGS 

TJUGUFEMÅRS-JUBILEUM. 

Den 21 november firade Akademisk Arkitektfor- 

ening i Ivobenhavn 25-årsdagen af sin tillvaro med 

en ståtlid festsupé å »Skydebanen», Ivobenhavns tra¬ 

ditionella lokal för större festliga sammankomster. 

Till Svenska Teknologföreningens afdelning för Hus- 

byggnadskonst hade ingått inbjudan att vid festen 

närvara genom en representant. Afdelningen hade 

•gifvit sin ordförande i uppdrag att representera den¬ 

samma, men som denne fått förhinder, hade styrel¬ 

sen öfverlemnat uppdraget till arkitekt Torben Grut 

i Stockholm, med anmodan att vid festen öfverbringa 

en å en silfverplåt graverad hälsning och lyckönskan 

till tjugufemårig framgångsrik verksamhet, silfverplå- 

ten innesluten i ett vackert omslag af blått skinn 

med afdelningens märke i guld å grön botten. 

Den 21 nov. kl. 8 e. m. samlades festdeltagarena, 

och något senare tågade man upp i festsalen. Vid 

det stora, tretungade bordet bänkades en imponerande 

församling, uppgående till omkring tvänne hundratal 

personer. Ordnar och ordensband, hvita hår och skägg, 

•distinguerade, fårade ansikten lyste i mängd öfver 

bordens hvita duk — fruktskålar, dunkelt rödvin, 

skummande champagne och en utmärkt betjäning och 

förplägning gjorde rättvisa åt lokalens renommée. 

På hedersplatsen, närmast stiftarne, placerad mel¬ 

lan arkitekt Professor Hans Holm och arkitekt Etats- 

raad Dahlerup, satt Stockholms-arkitekternas officielle 

representant. På andra sidan om stiftarne satt Nor¬ 

ges representant, arkitekt Schirmer från Kristiania. 

Från finnarne, som äfven varit inbjudna, anlände ett 

hälsningstelegram. Sydsverige representerades af stads¬ 

arkitekt Sörensen och domkyrkoarkitekten Wåhlin. 

Bland danska celebriteter märktes professorerna Mar¬ 

tin Nyrop, Albert Jensen, Wenck, Bissen, Klein, 

Schytte, arkitekterna Axel Berg (ordförande), Kamp- 

mann, Thorvald Jörgensen, Tvede, Emil Jörgensen, 

Eugen Jörgensen, Leuning-Borch, Rosen, Varming, 

Plessner, Arne Petersen o. s. v., o. s. v. En del, så¬ 

som Martin Borck, Clementsen m. fl. voro förhindrade 

af den nu i uppränningen varande Christiansborgstäf- 

lingen. 

Arkitekt Axel Berg talade först för stiftarne 

•och lämnade en af humor kryddad historisk öfver 

föreningens tillvaro. Sedan talades för gästerna, aka¬ 

demien o. s. v. och därefter för broderländernas för¬ 

eningar och deras representanter. För Sverige sva¬ 

rade arkitekt Grut, därvid till slut uppläsande silfver- 

plåtens adress och öfverlämnande densamma under 

kraftigt bifall, hvarefter ordföranden uttalade ett tack 

för den svenska föreningens »kärkomna och fina upp¬ 

märksamhet» och en önskan om ofta upprepade sam¬ 

manträffanden. Flera tal följde ytterligare, och un¬ 

der festens lopp utdelades och afsjöngos tre olika hu¬ 

moristiska visor. 

Efter supéns slut hölls ett komiskt föredrag med 

sciopticonbilder, berörande historiska, personliga och 

arkitektoniska förhållanden. Där, liksom under de 

föregående talen, hade man i rikt mått tillfälle att 

glädja sig åt den diskreta men mustiga och manliga 

danska humorn, och salen genljöd oupphörligen af 

hjärtliga skrattsalfvor. Först inpå småtimmarne gles¬ 

nade festens leder, och ryktet förmäler, att en äldre 

arkitekturprofessor jämte andra konstens veteraner 

och samhällets pelare senare ledsagats hem genom 

hela »ströget» af de unga, vid mandolinernas eldande 

och smäktande, gamla minnen manande toner. 

TEKNISK ATTACHÉ. 

Vid ett föregående sammanträde har för svenska 

I eknologföreningens afdelning för Husbyggnadskonst 

presenterats Regierungs & Baurat De Bruyn. 

Posterna såsom »Teknisk Attaché» för Konunga¬ 

riket Preussen inrättades under sista fjärdedelen af 

adertonhundratalet. Dessa ämbetsmän hafva analoga 

funktioner med militära attachéer, skogs- och landt- 

bruks-attachér samt merkantila attachéer, af hvilka 

de förstnämnda som bekant hafva existerat sedan 

gammalt. Posterna äro s. k. »flygande», i regeln för 

tre års varaktighet beräknade befattningar, af hvilka 

blott ett begränsadt antal hafva anslag enligt bud¬ 

geten. Därför kan man icke samtidigt sända At¬ 

tachéer till alla vederbörande stater, och vid valet 

komma naturligtvis icke de stater i betraktning, i 

hvilka icke teknik och industri stå på en anmärknings¬ 

värd höjd. England, Nordamerika, Sydamerika, Frank¬ 

rike, Österrike, Italien, Ryssland, Holland och Bel¬ 

gien samt de tre skandinaviska rikena äro att nämna 

som de länder, hvilka hittills blifvit betänkta med 

tekniska attachéer. Äfven Japan, hvilket under se¬ 

naste tiden tagit ett oanadt uppsving, torde i en snar 

framtid komma med i raden. I regeln har den tek¬ 

niske attachéen, som för hvarje land omväxlande är 

en arkitekt eller en ingeniör, »att bearbeta sitt fack¬ 

område», d. v. s. att ingifva berättelser öfver alla vik¬ 

tigare företeelser, försök, nyheter, uppfinningar o. s. v., 

hvilka berättelser så vidt möjligt skola vara försedda 

med illustrationer. 

Dessa berättelser äro i första rummet bestämda 

för den kgl. Preussiske Ministern för offentliga ar¬ 

beten och ingå till honom genom utrikesministeriet, 

hvilket först tager kännedom därom. I den mån, 

som en berättelse — hvilket ofta är fallet — är af 

betydelse för annan myndighet, remitteras den dit. 

Berättelser, hvilka egna sig för offentligheten, blifva 

i regeln lämnade till Zentralblatt der Bauverwaltung, 

Kgl. Preussiska Ministeriets tör offentliga arbeten of¬ 

ficiella organ. 

Vid fullgörandet af sina uppdrag äro attachéerna 

hänvisade till välvillig hjälp och medverkan af resp. 

fackmän. 

Den för tillfället för de tre skandinaviska länderna 

anställde attachéen, herr Regierungs & Baurat de 

Bruyn, har att afgifva berättelser äfver alla företeel¬ 

ser å samtliga tekniska områden. Han är stationerad 

i Köpenhamn och är tilldelad därvarande general¬ 

konsulat. 
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TAKTÄCKNIN GSMATERI AL. 

Allt sedan den tid, då nybyggaren täckte sin bo¬ 

ning med spjälkadt timmer har, likasom alla bygg¬ 

nadsmaterial, äfven taktäckningsmaterialen ändrat form 

och utvecklats. 

De klufna, täljda fjällen äro ej längre så billiga att 

anskaffa, och brandförsäkringsbolagen se ej de spån- 

täckta taken med blida ögon, hvarför vi till vår leds¬ 

nad måste vara vittnen till att det ena vackra och 

karakteristiska taket efter det andra, såväl å kyrkor 

som privata byggnader, förlorar sin ursprunglighet och 

nytäckes med annat ämne. 

Ännu finnas dock, glädjande nog, tegeltaken kvar, 

och tyckas de mer och mer åter komma till heders 

och få användning både å byggnader i städer och på 

landsbygden. 

Här i Sverige tillverkas ju såväl vanligt brändt en- 

kupigt, flerkupigt och plant- som glaseradt taktegel 

till billiga priser, men tyvärr är kvaliteten till följd 

af lerans beskaffenhet i allmänhet ej så god, hvarföre 

till stor del användes de dyrare, men starkare tyska 

och holländska tegelsorterna. 

Så finnas t. ex. 

tyska Sturm Straugfalz 360x150 mm., läderfärg, kr. 100, åtgång 

pr m.2 27 — -30, 
» » » » brun glasyr, kr. s 10, åtgång 

pr m. 27— -30, 
» » » » hvit glasyr, kr. 150, åtgång 

pr m. 27— -30, 
» » 270 y 120 » rödt, kr. 90, åtgång pr 40, 

» Thurmstein 275 * 11© » blått, kr. 65, » » » 60, 
» » » » grön gl., kr. 120, » » » 60, 

och holländska 280 x 220 » röda, kr. 90, » » » 22, 

» » » glaserade, » 150, » » » 22, 

» Leipannor 130x250 » » » 130, » » » 55, 

enligt prisuppgifter fråu firman Gösta Sundelius. 

Det s. k. munk- och nunne-teglet har på sina stäl¬ 

len åter för speciella fall kommit i bruk, men kan 

nog ej få någon större spridning till följe af sin dyr¬ 

het, 7—8 kr. pr m.2. Af detta 

tillverkas' en slags kombinerade 

pannor i dubbelsväng i sig sålunda 

innefattande såväl munk- som 

nunne-teglet. Fördelarne härmed 

skulle vara: större täthet och min¬ 

dre arbetskostnad för täckningen. 

S. Cronstedt. 

RUBEROID. 

Att ett så lätt och billigt tak- 

täckningsämne som papp skall in¬ 

bjuda till försök att få varan star¬ 

kare än hittills är gifvet, och hafva 

amerikanarne sedan en tid tillbaka 

fört i marknaden ett slags takpapp, 

kallad Ruberoid, som visat sig 

vara särdeles stark. Den kan an¬ 

vändas som täckning å ytterveran- 

dor eller tak och säges till och 

med vara så hållbar, att den kan läggas i stället för 

korkmatta i starkt trafikerade lokaler. Utan särskild 

underberedning kan ruberoiden oljemålas. Priset vari¬ 

erar mellan 1—2 kr. pr m2 utan påläggning. 

Såsom jämförelse i pris mellan talctäckningsämnen 

är här nedan uppställd en tablå utvisande några olika 

materials inköpspris samt undertakets och det färdiga 

takets kostnad utom takstolarna. Dessa priser variera 

ju ganska betydligt allt efter som de olika prisen 

stiga eller falla. 
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Skiffer. 4-oo Bräder ocli påläggning 1.00 
Tunn plåt. 1.70 2.70 6.70 

Tegel, brändt... 1.20 — Bräder om lock och läkt 
med påläggning ... 1.70 2.90 

» glaseradt 2.70 — D:o d:o . I .70 4-4° 
» » 4.00 — D:o d:o . 1.70 5.70 

Kopparplåt _ l5.or Brädtak . 
2 2.00 » . I .20 23.20 

Sv. järnplåt. _ 2.20 
Korrugerad plåt — 2.85 » I .OO 3-8s 

» —- 3 40 » . I .OO 4.40 
Asfaltpapp . 0.45 — » och påläggning... I .20 1.65 

A Cronstedt. 

Ett betongolf benämndt »Delta-golf» af herrar 

Höijer-Ellesen & Sörensens i Kristiania konstruk¬ 

tion, sorn börjar införas här i Stockholm genom in- 

geniör H. Krog, har visat sig vara, på samma gång 

som starkt, särdeles lätt att lägga in och prisbilligt.. 

Det utföres så, att mellan bärande balkar, van¬ 

ligen I-balkar, inläggas vridna plattjärn, omkring 

hvilka beton-massan stampas till c:a 12 cm. tjock¬ 

lek. Plattjärnen, som vridas alternerande först ett 

halft slag åt ena sidan, och så ett halft slag åt andra, 

tillklippas och färdigarbetas på 

byggnadsplatsen samt inläggas 

lösa mellan balkarne. För ljud¬ 

isolering inlägges i bjälklag i bo¬ 

ningshus på deltakonstruktioner 

träreglar, mellan hvilka fylles med 

kalkgrus e. d. och på hvilka trä¬ 

golf vet lägges så att det ej kan 

komma i beröring med järnbal- 

karne. Fördelaktigast synes priset 

ställa sig, ifall afståndet mellan bä¬ 

rande balkarne ej öfverstiger 2,00m. 

Nyligen utfördes genom Kungl. 

Tekniska Högskolans materialprof- 

ningsanstalt profning af en platta 

om 2,80 X 1,00 X 0,13 m., och vi¬ 

sar vidstående figur, h vilket ansen¬ 

ligt tryck den bar utan att brista. 

Belastningen uppgick, utan att 

sprickor visade sig i plattan, till 

5 074 kg. pr m2. 5. Cronstedt. 
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BÖCKER. 

I dagarna har vår inom byggnadsfacket, så fattiga 

svenska litteratur ökats med tvenne arbeten, utgifna 

på P. A. Norstedt & Söners förlag, nämligen: 

E. Kuylenstierna, Byggnadskonstruktions/ära, samt 

Valfrid Karlson, Husbyggnadskonstruktioner, III 

Tim mer mansarbeten. 

Vid genomläsandet af det förstnämnda arbetet, 

tränger sig ovillkorligen den frågan fram: Hvad är 

meningen med detta? Skall det vara en byggnads¬ 

konstruktionslära, bör väl det hufvudsakliga innehållet 

vara byggnadskonstruktioner. Emellertid upptages bo¬ 

kens första del af materiallära, tämligen utförligt be¬ 

handlad och ungefär till den omfattning, som är er¬ 

forderlig för de tekniska elementarskolorna. Från- 

räknas de senare kapitlens illustrationer, är också 

detta första kapitel det längsta. Därefter kommer 

redskapsläran tämligen kortfattad samt sedan den del, 

som enligt titeln skulle vara den viktigaste, nämligen 

konstruktionsläran, behandlad så kortfattad och så 

summarisk, att värdet af densamma är så godt som 

intet. Att mera detaljeradt påvisa bristerna skulle 

taga för stort utrymme, dock må som exempel om¬ 

nämnas, att hvalfkonstruktioner alldeles saknas, utom 

ett omnämnande af det ytterst sällsynta fallet af hvalf- 

slagning med krukor. De figurer i texten, som be¬ 

tecknas som hvalf, höra nämligen ej dit, då de visa 

hvalfbågar. 

Mot slutet af boken omtalas broar och slussar, och 

dessa kapitel synas att döma af de stora planscher, 

som i detalj visa en svängbro och en sluss, hafva varit 

de för förf. viktigaste. Så mycket egendomligare är, 

att den beskrifvande texten till kapitlet broar affärdas 

på två sidor samt slussar på en half sida, illustratio¬ 

nerna frånräknade. 

För öfrigt upptagas 13 af bokens 71 sidor af alla 

slags tabeller, som återfinnas i alla handböcker, och 

som därför tämligen saklöst kunnat undvaras. 

Förf. uttalar som sin åsikt, att en kännbar brist 

finnes inom vår skollitteratur inom facket och häruti 

är anm. villig att instämma, men får på samma gång 

bifoga, att det nu utkomna arbetet ej synes tillfreds¬ 

ställa behofvet. 

Med så mycket större nöje tar man däremot del 

af lektor V. Karlsons arbete. Detta, som uteslu¬ 

tande behandlar timmermansarbeten, är grundligt utan 

att gå onödigt in i detaljer och beskrifningar på säll¬ 

synt förekommande fall; det är skrifvet på ett sätt, 

som förråder stor sakkännedom hos förf. samt utmär¬ 

ker sig för en ytterst redig och klar uppställning och ett 

godt illustrationsmaterial. Särskildt omnämnande kräf- 

ver det fyndiga sätt, hvarpå planschhäftet är förenadt 

med arbetet, hvarigenom de vanliga, stora, vikta plan¬ 

scherna undvikits liksom ock allt tidsödande blädd¬ 

rande för att få fatt i de i texten omtalade figurerna. 

Arbetet, som förf. själf påpekar vara närmast afsedt 

för de tekniska elementarskolorna, torde dock kunna 

påräkna läsare icke endast bland de högre tekniska 

skolornas elever, utan äfven bland arkitekt- och bygg¬ 

mästarekårerna, för hvilka ett dylikt, sammanfattande 

svenskt arbete torde vara välkommet. 

Af den i arbetet intagna öfversikten af innehållet 

i den serie läroböcker i husbyggnadskonst, som är 

ämnad att utgifvas, och af hvilka denna del är den 

först utkomna, kunna vi se den i stort anlagda planen 

för dessa arbeten, och med den kännedom vi äga om 

denna första del, kunna vi till de efterföljande tryggt 

uttala ett: välkomna snart efter! 

K. A. Bn. 

ARKITEKTURTAFLINGAR. 

Till täflan om pris för förslagsritningar till nytt 

tingshus för Södra Roslags Domsaga har inbjudning 

utfärdats till Svenska Teknologföreningens medlem¬ 

mar. Afdelningen för husbyggnadskonst har äfven 

tillsatt två af de tre prisdomarena, Arkitekterna 

Lallerstedt och Améen. Vi lyckönska vederbörande 

inbjudare till det sätt, hvarpå de nu gripit saken an. 

En god och efterföljansvärd början. Program fås hos 

Svenska Teknologföreningen. 

Red- 

Rättelse: Å sidan 113, Rådhuset i Örebro, har Agi felaktigt 

uppgifvit, att tekniska skolan har lokaler i rådhuset. Tekniska sko¬ 

lan i Örebro har som bekant sin egen byggnad. För hvilket oafsikt- 

liga undanhållande af sanningen Agi härmed gör den rättsinnige an- 

märkaren sin ursäkt, med tack för beriktigandet. 

Meddelanden rörande Teknisk Tidskrifts afdelning för Arki¬ 

tektur och dekorativ konst sändas till Arkitekten T. A. Grut, Gref- 

gatan 11, Stockholm. (R. T. 70 70, A. T. Österm. 30 30.) 

Prenumerationspris incl. postporto 6 kr. pr år; för å utrikes 

ort boende prenumeranter 6: 50, och kan prenumeration ske hos 

herrar bokhandlare och å Teknisk Tidskrifts expedition, Brunkebergs- 

torg 18, samt a alla postkontor iriket. Redaktionen. 
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Akademisk Arkitektforenings 25-årsjubileum. 
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Arkitekturtäflingar. 
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